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� 1999. aastal oli mul kavas ekspeditsioon 
blokaadirõngast ümbritsetud Abhaasiasse. 
Vaatamata mõjukatele kontaktidele Sotši 
koorekihis ei õnnestunud meil seekord Vene-
Abhaasia piiri ületada.1 Suundusime Eesti-
Rohuaeda, mis polnudki mu reisi sihtpunkt. 
Tutvusin seal Eero Rootsiga, kes andis mulle 
lugeda oma isa August Rootsi päevaraamatut 
aastatest 1929–1942. See oli mu “nurjunud” 

ekspeditsiooni peamisi saavutusi. Päevikud, 
märkmed ja dokumendid, liiatigi avameelsed 
üleskirjutused neist aastatest on enamasti hä-
vitatud, eriti pärast 1937.–1938. aastate rep-
ressioone. Ja kui keegi hoidiski midagi kusagil 
tallel, siis uurijatele selliseid perereliikviaid 
sageli ei näidata. Võib-olla pälvisin ma usal-
duse sellega, et minu raamatust “Eestlased 
Musta mere rannikul” leidis Eero Rootsi pilte 
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1 Vt. M. Mikkor. Free Lunches, or Why I Do Not Want to Go to the Caucasus Any More. – Pro Ethnologia 13. 
Tartu, 2002, lk. 27–62. (http://www.erm.ee/?node=324) 
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oma emast ja isast nooruses ning ka iseendast 
teismelise poisikesena, igatahes juhtis ta mu 
tähelepanu neile. 

Adleris õnnestus mul kohalikus kehvakva-
liteedilises paljunduspunktis raskustega teha 
päevikust ka koopia. Üheksal Kaukaasia-rei-
sil 1980. aastail kuulsin ma inimestelt 1930.–
1940. aastatest erinevaid mälestusi, olgugi et 
mu konkreetne eesmärk oli koguda materjali 
perekonnakombestiku kohta. 

Stalinlike repressioonide kajastumine 
hilisemates mälestustes, August Rootsi 
päevikus ja Nõukogude ajalooteaduses

Muljeid elu-olust varasemal ajal ja ka 
repressioonidest räägiti mulle Kaukaasias 
1980. aastail ilma küsimatagi, eriti Sulevis ja 
Suhhumis. Mõnel pool peeti 1930. aastaid 
tabuteemaks. Elfriide Langebraun Sulevist 
soovitas sünnikombestiku asemel uurida rep-
resseerimisi, sest ta oli pärit eriti kannatada 
saanud Uus-Estonia külast Põhja-Kaukaasias. 
Sealsed inimesed ei suutnud üleelatust kuna-
gi toibuda ja selle piirkonna saatusest 1930. 
aastail on Hilda Sabbo koostanud raamatu 
“Häving”. 1984. aastal külastasin Sulevis ko-
halikku kooliõpetajat, kes tegeles päise päe-
va ajal alkoholi pruukimisega. Mulle öeldi 
selgituseks, et “täna viidi meie mehed ära”. 
Sel päeval, 1938. aastal viidi ära nende küla 
mehed, ka õpetajanna isa. Ka minu perenaine 
Anette Angelstok rääkis sellest, nagu oleks 
kõik juhtunud alles hiljuti, kaotatud läheda-
si leinati senini. Abhaasia eesti külades Sal-
mes, Sulevis ja Estonias arutles üks ja teine 
inimene ikka veel, miks viidi ära just tema isa. 
Eesti-Rohuaias, kus inimkaotused olid suure-
mad, arutles aga Eero Rootsi, kuidas küll just 

tema isal õnnestus pääseda. Selle üle oli ta 
aastaid pead murdnud. Eesti-Rohuaias, mis 
nimetatud Abhaasia eesti küladest oli 1930. 
aastail üle elanud suuremad inimkaotused,2

1980. aastail selliseid teemasid vestluses 
võõrama inimesega välditi. Väljasaatmisest 
räägiti mulle seal vaid ühel korral, 1933. aas-
ta kohta. Igale inimesele on peatähtis tema 
lugu, mis aastal see ka ei juhtunud.

Eesti-Rohuaia inimeste keelepaelad läk-
sid repressioonide küsimuses valla alles 1990. 
aastail. Siis sai mulle ka selgemaks, miks olid 
1980. aastail Eesti-Rohuaia eesti keelt kõ-
nelevad noored haruldasemad kui Abhaasia 
poolel.3 Näiteks rääkis mulle üks naine 1999.
aastal, kuidas 1938. aastal viidi korraga ära 
tema isa, mees ja mehe isa. Pärast sõda abi-
ellus ta venelasest “punaarmeelasega” ja kas-
vatas oma esimesest abielust sündinud lapse 
venekeelseks, et vabaneda määratlusest korni 
vragov, ´vaenlase juured´ – selleks, et jääda 
ellu.4 Samas väitis ta, et armastab ja leinab 
surmani oma esimest abikaasat ja peab kallei-
maks esimest last... Ometigi rõhutavad täna-
päeval Eesti-Rohuaias venekeelsed keskeali-
sed etnilised eestlased oma eesti juuri, tehes 
vahet, kes on tšistokrovnõi estonets (puhast-
verd eestlane) ja kes segaperest. 

Mida kirjutasid aga asunduste kollekti-
viseerimisest Nõukogude Eesti ajaloolased? 
Lembit Võime lõpetas oma käsitluse “Tee 
uude ellu. Eesti asunduste ajaloost Kaukaasia 
Musta mere rannikul XIX saj. teisest poolest 
kuni 1929” (Tallinn, 1980) massilisele kol-
lektiviseerimisele eelnenud aastaga, Viktor 
Maamägi uurimus “Uut elu ehitamas. Eesti 
vähemusrahvus NSV Liidus (1917–1940)” 
(1980) hõlmab pikemat ajavahemikku. On 
arusaadav, et 1970.–1980. aastail olid stalin-
likud repressioonid ajalooteaduses tabutee-

2 Abhaasias asunud Ülem-Lindast on väidetud, et 1937. a. sügisel viidi ära “suurem osa meestest. Samal ajal 
Estonia külast, mis oli suurem ja võibolla jõukam isegi kui Ülem-Linda, viidi ära kõigest 5 peremeest.” (M. 
Ruber. Ülem-Linda (ühest Musta mere ranna eesti asunduse sünnist, vaevadest ja elust). Tartu, 1995. (Käsikiri 
autori valduses), lk. 65.)

3 Kahe inimpõlve jooksul muutus olukord vastupidiseks. 1936. aastal kurdeti vastupidi – Eesti-Rohuaia kooli-
õpilaste nõrga vene keele oskuse üle. (E. Torm. Eesti-Rohuaia koolist. – Edasi 1936, nr. 86, 26. juuni.)

4 M. Mikkor. Millal ja mismoodi said eestlastest Kaukaasias Kaukaasia eestlased. – Eestlane ja tema maa. 
Konverentsi “Kodumaa ja kodupaik: eestlaste territoriaalne identiteet” (16.–17. november 1999) materjale. 
(Scripta ethnologica 4.) Tallinn, 2000, lk. 82. 
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ma. Nii piirdubki V. Maamägi ühe lõiguga: 
“Ent sotsialistliku seaduslikkuse rikkumine 
1930. aastate teisel poolel, mis oli seotud isi-
kukultusega, tekitas mõningal määral kahju 
Nõukogude rahvuspoliitikale. Alusetud rep-
ressioonid, mida said tunda ka eestlastest 
kommunistid ja parteitud, eestikeelse ajakir-
janduse väljaandmise ja eesti keeles õppimis-
võimaluste piiramine neile, kes seda soovisid, 
– see kõik tekitas kibestumist ja arusaamatust 
eesti vähemusrahvuse hulgas. Ent need nega-
tiivsed nähtused ei hävitanud ega saanudki 
minema pühkida Kommunistliku Partei suure 
organisatsioonilise ja ideoloogilise töö taga-
järgi, mida oli eesti elanikkonna hulgas teh-
tud kahe eelneva aastakümne jooksul. Nagu 
näitas eestlaste edaspidine osavõtt sotsialistli-

kust ülesehitustööst ja Nõukogude riigi kaits-
misest, jäid nad ustavaks NSV Liidu rahvaste 
sõpruse leninlikele ideedele.”5 Veel kirjutas 
ta: “Üha sagedamini sõlmiti segaabielusid. 
Vene keele – nõukogude inimeste rahvaste-
vahelise suhtlemise keele omandamisel tegid 
eestlased suuri edusamme. Enamik noori läks 
õppima vene õppekeelega koolidesse. Rah-
vustunne lükkus tagaplaanile. Esiplaanile 
tõusis teadvus kuulumisest uue elu ehitajate 
– sotsialismiehitajate ühisesse perre. Riigis, 
mis oli astunud sotsialismi ehitamise lõpule-
viimise staadiumi, toimus uue ajaloolise üht-
suse – ühtse nõukogude rahva kujunemise kii-
re protsess. Eesti vähemusrahvus sulas kokku 
nõukogude rahva rahvusterohke perega, kes 
oli ühendatud ühtse sotsialistliku ideoloogia, 
ühiste eesmärkide ja stiimulitega.”6

Kuid repressioonid ei piirdunud 1937.–
1938. aastatega. Arreteerimised olid 1930. 
aastatel pidevad ja, nagu on märgitud Uus-
Estonia kohta, “sellega oldi nagu harjuda 
jõutud”.7 1930. aastate alguses paljud arre-
teeritud pärast uurimist vabastati ja karistu-
sed olid sageli leebemad. Kaukaasia eestlaste 
kohta erinevaid uurimusi koostades puutusin 
kokku materjalidega,8 mis polnud parasjagu 
mu huvi keskmes. Kokku jooksid erinevad 
liinid, külades nähtu ja kuuldu ning doku-
mendid ja mälestused. Kohtasin Kaukaasia 
eesti külades vaid üksikuid kommunistlikult 
meelestatud inimesi ja hiljem selgus, et nad 
olid sageli just esimeste, 1930. aastate algul 
arreteeritute või väljasaadetute lähisugula-
sed. Seega oli tegu ellujäämist tagava kait-
sekohastumise vormi, mimetismiga. Nii olid 
näiteks Salmes ühe mõjuka ja jõuka suguvõsa, 
maltsvetlaste järeltulijad 1980. aastail teistest 
nõukogudemeelsemad. Nende sugulane saa-
deti vangilaagrisse juba 1930. aastate esimesel 
poolel. 1930-ndal, massilise kollektiviseerimise 
aastal kogusid mõned “kulakuteks” tembelda-
tud omakülarahvalt enda kaitseks allkirju ja, 

5 V. Maamägi. Uut elu ehitamas. Eesti vähemusrahvus NSV Liidus (1917–1940). Tallinn, 1980, lk. 158.
6 Samas, lk. 158.
7 A. Takkin. Uus-Eesti küla lühike ajalugu. – Hilda Sabbo. Häving. Tallinn, 1990, lk. 20. 
8 Olen tuttav Eesti Ajaloomuuseumi arhiivi fondidega 284 – Jakob Nermani kollektsioon eesti asundustest Kau-

kaasias. 1882–1963 – ja 309 – Eesti asundused end. Nõukogude Liidus. 1895–1983. Samuti olen läbi töötanud 
Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuuriloolise Arhiivi fondi 235 – S. Sommeri kogu. 

Paremalt: Marika Mikkor ja Eero Rootsi koos eesti naisega 
Adleri linnas. Foto: Pille Runnel 2000
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nagu lehes kirjutati, “leidubki neid, kes mõtle-
mata nendele kontrrevolutsionääridele allkir-
ju annavad”9. “Edasis” märgiti, et ka ajalehes 
“Siberi Teataja” olevat kaitstud “kulakuid ja 
nende sabarakke”.10 Olgu mainitud, et osade 
arreteeritute puhul kirjutasid külaelanikud 
kaitsekirju, millele koguti allkirju.11 

August Rootsi päeviku vahendusel võib 
aimu saada sellest, kuidas lihtsad külainime-
sed, põlluharijad tajusid tolleaegset võimure-
žiimi. Päevik hõlmab kollektiviseerimist ning 
“kulakluse kui klassivaenlase likvideerimise” 
aega alates aastast 1930. Olukord paranes 
mõnevõrra 1930. aastate keskpaigaks, kuid 
lootus kestis üürikest aega. Inimeste ähvarda-
mine kohtuga muutus rutiiniks, süüdistatavad 
hakkasid end vahel varjama. Kogu ajajärku 
ja päevikut läbivaks jooneks on põllumehelik 
mõte, et töö tuleb ära teha, mis ka ei juhtuks. 
Läbiv on ka kinnismõte vabaneda vastutavast 
tööst, brigadiriametist. Näiteks August Rootsi 
sissekanne 1932. aastast: “No on see üks ku-
radi amet, viimane kord olgu minul teda vastu 
võtta, peab süle ja seljaga vastu punnima.” 

Põllumehele omaselt leiab palju sissekirju-
tusi ilmastikuolude kohta, sel juhul on publi-
katsioonis tehtud märgatavaid kärpeid. August 
Rootsi märkmed on üllatavalt siirad, näiteks 
tunneb ta kaasa “kulakutele”. Avameelselt 
kahtleb ta uue korra edukuses ja kirjutab 
pidevast orjatööst ning hirmust saada vangi 
pandud. Suhtumist kollektiviseerimisse iseloo-
mustab Rootsi hinnang: “Elu on vististe mo-
kas, kollektiivist mööda minnes oled mokas, 
lähed sa sinna, oled niisama mokas.” (1930) 
Kuigi päevikust selgub, et kollektiivi astuti hir-
muõhkkonnas, soovist mitte väljasaadetavate 
nimekirja sattuda, ei kirjeldata siiski täpselt, 
mis toimus koosolekutel, kui otsustati kogu 
külaga kollektiivi minna. On selge, et külarah-
vast instrueeriti “väljastpoolt”. Näiteks Sulevi 

kohta võib ”Edasist” lugeda: “Suhhumi linna 
töölisnoored tegid küla komnoortele ettepane-
ku, et nad kõik kollektiivi astuks.”12 Eesti-Ro-
huaia kohta kirjutati, et “30. detsembril võtsid 
Eesti-Aia kehvikud ja keskmikud Punasela-
geda parteirakukese ja agronoomi juhtimisel 
kollektiviseerimise küsimuse käsile”.13 

“Kulakuid” pidas Rootsi ohvriteks: “Ja 
küll tehtakse aga kulakatega ülekohut, kole-
dad maksud pannakse peale ja vist aetakse 
viimati majadestki välja. Mingit paha ei tea 
teind olema, aga kõik vihavaenlaste kaebtus.” 
(1930) Samal ajal kirjutati ajalehes Eesti-
Rohuaiast, et “kulakute käes on meil kõige 
paremad maad. Need võetakse neilt ära ja 
neid endid saadetakse külast välja ääremaa-

9 Klassivõitlus. Kogu külaga kollektiivi. Külanõukogu esimees kulakute sabas. Kulakute käsikuid ei tohi kollektiivi 
ligigi lasta! – Edasi 26. jaanuar 1930, nr. 10.

10 H. Mänd. Kulakute käsilased said teenitud palga. – Edasi 17. august 1930, nr. 90.
11 Uus-Estonias koguti veel 1937. aastal allkirju pöördumisele ühe süütult arreteeritud külaelaniku vabastamiseks. 

(A. Takkin. Uus-Eesti küla lühike ajalugu, lk 19.) 
12 Klassivõitlus. Noorte sekretäri ja külakurnajate sülekoerte ühine väerind. – Edasi 29. jaanuar 1930, nr. 11.
13 H. M. Eesti-Aed saab täielikult kollektiviseeritud. Kulakute majapidamised likvideeritakse. – Edasi 5. veebruar 

1930, nr. 14.

Tee Eesti-Rohuaeda. Foto: Veiko Taluste 1999
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de peale. [– – –] Külaaktiiv parteirakukesega 
eesotsas võttis kulakliste agitaatorite vastu 
valjud abinõud tarvitusele. Nüüd on nad kõik 
arreteeritud. Kehvikud ja keskmikud tervita-
vad täielikku kollektiviseerimist ja kulakliste 
majapidamiste likvideerimist.”14

Külarahvas elas pidevas hirmuõhkkonnas. 
Rootsi päevikust võib-lugeda, et “nüüd viiasse 
ja hävitatasse ilma et midagi süüdi oleks. Ja egas 
meiegi kollektiivis kindlad või olla, küllap ka 
meilgi on viimane laul lauldud. [– – –] Kas ole-
me tuleva aasta see aeg veel elus oma kohtade 
peal või oleme kuskil kerjamas. See kollektiivi 
värk näitab nii tume olema, eks näe, kas viima-
ti on nälg see päris külaline.” (1930) “Mudugi 
tehakse jälle kulakateks, no küll puistatakse 
inimesi, oota aga, täna homme võib igale ühele 
see sama rohmakas peale tulla. On ju nüüd ini-
mesi, keda ustasse ja kes teiste peale kaebavad 
ja teisi hukatusse langetavad.” (1931)

Vaatamata sellele, et sageli koputas näl-
jasurm uksele, loodeti harvadel hetkedel olu-
korra kergenemist: “Räägitakse kõik heasti, 
aga tegelikult nii hea see asi ei ole. Kõigist 
assast on puudus, leibagi enam ei anta, li-
hast pole juttugi. [– – –] Saab näha kuda see 
viisaasta plaan täidetud saab, kas kõngeme 
enne välja.” (1931) “Oli üks lootus, et tee-
me ja püüame, küll siis ka viimati paremu-
se kätte saame, sest väga ilusasti kirjutati 
ja räägiti. Täidame viie aasta plaani, et küll 
juba viie aasta lõpus on parem. Aga mis me 
nüüd näeme lõpu aastal. Inimeste meeleolu 
on langenud, töö püüdmist ei ole, kehvus ja 
nälg on käes, kõik inimesed on tõsised, lõbu 
mingisugust ei ole, üheteise peale pahased. 
Mis see kõik tähendab. See tähendab, et meie 
edasi pole sugugi läinud ja puuduse järele 
vaadates mõne sammu tagasi läinud.” (1932) 
1932–1933 hulkusid Lõuna-Venemaa näljased 
mööda Kaukaasia külasid. Kriisi loodeti lee-
vendada turuelu elavdamise abil.

1932. aastast leiab päevikust August Root-
si vanaema eluloo, tema elust lapsepõlve ko-
dumaal Eestis ja ümberasumisest Kaukaasias-
se. See annab võimaluse võrrelda ühe pere eri 
põlvkondade käekäiku.

1933. aastal sagenesid taas inimeste arre-
teerimised. Rootsi täheldas: “Loetasse meie 
kolkos ka parempoolse kallakuga. Hakka jäl-
le mõtlema, et ega ta mudu parane, kui heasti 
säru tehtasse, sest lohakust oli igas kantis.” 
Vastutavatel töökohtadel oli pinge nii suur, et 
loomafarmi juhataja poos ennast 1933. aastal 
üles. Päevikupidaja arvestas pidevalt vangimi-
nekuga: “Oleme külviga ja künniga ametis, 
olen tööjuhataja. Eks näe, kudas see asi lä-
heb, kas tuleb aasta lõpus ka sitsima minna, 
nagu nüüd istuvad, sest nüüd on kole karis-
tus.” “Küll on hull see asi, pane kilid-kolid 
kokku, ei tea, kus saadetasse. See lops võib 
silmapilk tulla igale ühele, sest nüüd ei või 
keski kindel olla, mis tuleb. Tänavu on kole-
dasti see kinnivõtmine, üks robin on ühtepuh-
ku.” Inimesed polnud ükskõiksed, kuid siiski 
oli peaasi ise pääseda: “On see ilmaelu küll 
kena, võetasse inimesed kinni ja saadetasse 
minema ei tea kus. Elame ja vaatame, mis 
tuleb. Nii kaua, kui isi ikke kohapeal oled, 
ei pane tähelegi.” (1933) Igaühele oli tähtis 
eelkõige tema elu.

1934. aastal loodeti elu paranemisele.15

Riiginormid vähenesid, vabamalt sai osta nii 
tööstuskaupu kui ka toiduaineid. 1935. aastal 
kirjutas August Rootsi: “Kolkosnikud elavad 
kaunis jõukasti, ostavad kõik, mis silm himus-
tab, käivad siidis ja sametis ja ka sööma poo-
lest on asi kaunis korras.” Arvati, et viimaks 
tõusujoones kulgevat arengut ohustavad vaid 
kapitalistlikud riigid: “Kui ta rahuliste edasi 
läheks, mõne aasta pärast oleks meie riik kau-
nis heas korras. Aga vist ei taheta seda rahu 
kauaks anda, on oodata ühtepuhku kapita-
listide poolt peale tulemeisi. Siis on jälle elu 

14 H. M. Eesti-Aed saab täielikult kollektiviseeritud. Kulakute majapidamised likvideeritakse. – Edasi 5. veebruar 
1930, nr. 14.

15 Igale inimesele on peatähtis tema lugu, mõnda peret tabasid repressioonid just sel aastal, näiteks Estonia 
külas räägiti, et “1934 oli suur raskolaatsivanie. Minul mees pandi kinni lapse ristimise eest, 5 aastaks. Ristija 
pandi ka kinni 5 aastaks. Ristimise ajal mees ja õde läksid kodunt ära, et keegi ei kahtlustaks. [– – –] Salaja 
ristisime, kellegile ei rääkinud.” (M. Mikkor. Kaukaasia eestlaste usuelust ja ristimistavadest. – Akadeemia 
2001, nr. 7, lk. 1492) 
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otsas, kui sõjaks läheb.” (1936) 1936. aastast 
võib leida Nõukogudemaa kohta ühe harva-
dest positiivsetest sissekannetest: “Ajad on 
viimaste aastakümnete sees palju muutunud. 
Elul on uued sihid ja uued algused. Ehk ta küll 
mõnes tükkis meid palju rohkem kurnab, kuid 
see ajajärk on niisugune, ja peame ajaga kaasa 
elama. Hakka meie riiki võrdlema 50 aastat 
tagasi, on meie riik mõnestki küljest hiigla 
sammuga edasi läinud. Endise vana tehnika 
kõrva on siginenud suured linnad, vabrikud, 
tehased, mis välja lasevad hiigla masinaid. 
See läheb kõik hiigla sammuga, mis ajalugu 
ennem ei mäleta.” Siiski, elu oli pöörduma-
tult rikutud ka neil majanduslikult parematel 
aastatel: “Minu oma tervis on ka kaunis vilets, 
pea on alati uimane kui nui, ei tea, kas sel-
le brigadiri sodi pärast. Saab näha, kas saan 
ka lahti ametist.” 1936. aasta tundus päeviku 
põhjal suhteliselt rahulikuna, küll aga laekus 
sel aastal rohkesti kriitikat ajalehte “Edasi” 
Eesti-Rohuaia ja ka Sulevi ning Salme kohta. 

Kui aastatel 1934–1936 tekkis August 
Rootsil lootus olukorra paranemisele, siis 
1937. a. pöörati elu lõplikult segi, algasid taas 
massilised arreteerimised. Alguses uskusid 
mõned külaelanikud arreteeritud süüdi ole-
vat. Repressioonide vahepalaks leiab 1937. 
aasta detsembris siiski veel viimase positiivset 
suhtumist väljendava sissekande: “Täna läheb 
terve meie riik valima ülemnõukogu. Salajane 
hääletamine, kust iga kodanik on kohustatud 
oma hääle andma paremate meie riigi poe-
gadele ja tütardele. [– – –] Kas on seda enne 
old, et alamrahvastele anti õigus valida riigi 
ülemvalitsust.” 1938. a. jaanuaris, kui Punase-
Lagedal tehti kreeklaste seas “puhastustööd”, 
uskusid eestlased neid esialgu süüdi olevat. 
“Punaselagedalt kreeklased viiasse suurem 
jägu kõik ära. Jäta maja ja kraam maha ja mi-

ne. Kuid nad ikke midagi valitsusevastast tööd 
tegivad, ega muidu ikke peresi välja ei saade-
ta.” Varsti jõudis järg eestlasteni ja see teki-
tas juba segadust ja nõutust: “Mehed on juba 
suurem jägu läbi, mõni ainuke on veel. Midagi 
ei tea, miks see viiasse. Siiamaale mingit hir-
mu ei olnud. Tean, et ma mingis asjas süüdi 
ei ole. Mingit märkust ei ole mul siiamaale 
olnud. Aga nüüd hakkab hirmu tegema. Saab 
näha, mis saab, kas olen veel 1. mail siin või 
pean kuskil vangis virisema. [– – –] Kõik see 
kinniviimine on nii ära erutand, ka ööse näe 
unes, et viiasse.”

1939. a. sissekanded on sootumaks na-
pid ülestähendused ilmast ja töödest. Loo-
tus paremale elule oli kustunud. 1940. a. oli 
külaliseks taas nälg, August Rootsi kirjutas: 
“Mudu elu on kaunis vilets, leiba antasse 
0,400 grammi pere peale, nii et häbi on selle 
peale mõtelda. Aasta otsa tee tööd ja lõpuks 
sure nälga. Saab alt käia toomas, sealt ka ei 
lubata ja on suured otseredid.” Sel aastal vali-
ti August Rootsi ajutiselt kolhoosi esimeheks. 
“Kolhoosi pretsetatel, see on hõlpus ütelda, 
aga kole on seda ametit täita, vist sellega ma 
kukun küll sisse. Küll on hull, kui hakatasse 
inimest kiusama.”

7. märtsil 1942. a., kümmekond päeva en-
ne sõtta minekut mõtiskleb August Rootsi: 
“Küll näitab see kolhosi asi vilets olema, saab 
näha, mis tast välja tuleb. Mul omalgi on sest 
kolhosi elust nii himu otsas. Kui hirmus, kunas 
ma enne esimene kolhosi mees olin, see asi ei 
parane, siis kaob ka isu. Küll elaks vagusi, kui 
antaks omale tükk maad ja oma majapidami-
ne, aga seda vist ei näe me enam.”

Hilisemal ajal kogutud mälestused on 
sageli nihkes. Pärast 1937.–1938. aasta rep-
ressioone oli tavaks idealiseerida varasemat 
perioodi, see oli katastroofieelne õnneaeg.16 

16 Sama iseloomustab näiteks Suhhumi kreeklasi, kes pidasid katastroofiliseks 1949. aasta küüditamist, olgugi, 
et repressioonid toimusid kogu kolmekümnendate vältel kuni 1950-ndateni. 1930. aastaid idealiseeritakse 
Suhhumis elava kreeklase Ioanidi raamatus “Greki v Abhazii”, kus on toodud eraldi peatükina välja 1949. 
aasta. (N. Ioanidi. Greki v Abxazii. Očerki istorii grečeskogo naselenija Abxazskoj ASSR. Alasxara, Suxumi, 
1990, lk. 32–51). Sama seisukohta toetab F. Keramida. The way to the homeland: a “repatriated” migrant s 
life story. – Oral History. (Migration). Spring 1999, vol. 27, nr. 1, lk. 75–85. 
1930. aastate teise pooleni kestnud rahvusliku õitsengu seisukohta levitatakse ka Kaukaasia kreeklaste aja-
kirjanduses Ateenas. (G. Grigoriadis. Greki v Suxume. Sovetskij period 1920–30 godõ. – Afinõ Pljus 2001, 
22., 29. marta).
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Kollektiviseerimise ja varaste kolhoosiaas-
tate meenutamisel räägiti mulle Kaukaasias 
enamasti, et elu oli raske, aga siiski lõbus. 
Oldi noored, käidi pidudel jne. 1937.–1938. 
a. sündmused ja Teine maailmasõda andsid 
varasemale ajajärgule positiivsema varjun-
di. Estonia külast pärit Tiido jutustas mulle 
Tartus, kuidas kolhoosnikele sunniti peale 
nurjumisele määratud töid. Ka mäletas ta 
seda, kui valus oli loobuda oma hobustest, 
iga kord oma vanast elukohast möödudes 
tahtsid nad koju pöörduda, see võttis endi-
sel perenaisel alati silma märjaks. Anette 
Angelstok Sulevist rääkis, et eestlased suut-
sid kolhoosikorraga kohaneda, eesti kolhoo-
sid olid jõukad, kuni 1937.–1938. aasta rep-
ressioonideni. Pärast seda olevat esimees-
teks määratud muust rahvusest, peamiselt 
grusiinidest isikuid: “Neid oli nagu kirjuid 
koeri, tulid palja jalu ja buhvaikas, kui ära 
läksid, olid lakk-kingad jalas ja kasukas sel-
jas.” Kolhoosid vaesusid. 

Päeviku vahendusel selgub, et ka õnne-
aeg oli karm orjapõli ja just 1937.–1938. aasta 
repressioonide kogu õudust ei suudetud kohe 
mõista. Tegelikult arvati eesti külades aastaid, 
et arreteeritud omaksed on veel kusagil elus, 
kas siis vangilaagris või oli neil õnnestunud 
pääseda koguni välismaale. 1996. aastal 
kuulsin Salmes paaril korral, kuidas usuti, et 
oma isad ja vanaisad on Siberist vangilaag-
rist Alaska kaudu Ameerikasse põgenenud. 
Ja veel 1980. aastatel oodati imet, nende 
kohta sõnumeid. Kui 1980. aastatel käisid 
Salmes Ameerika eestlased, loodeti, et ehk 

keegi tunneb neist ära mõne nime repressee-
ritute mälestuskivilt. Uus-Estonia kohta on 
väidetud, et pärast NLKP XX kongressi said 
omaksed oma järelepärimistele vastuseks tea-
te meeste surma kohta vangilaagris. Hiljem, 
perestroika ajal on kõik järelepärijad saanud 
teate, et mehed hukati.17 Sedasama on kinni-
tatud enamiku Eesti-Rohuaias arreteeritute 
puhul.18 

Suhhumis kuulsin juba 1985. aastal Hel-
mi Torohveilt, et aastail 1937–1938 arretee-
ritud sealtkandi eestlased lasti maha Kodori 
jõe ääres. Seal kusagil olevat massihauad. 
Helmi Torohvei töötas 1930.–1940. aastatel 
kohtusekretärina ja pääses ligi ka salajastele 
dokumentidele. Tema ideelisest kommunistist 
abikaasa Rudolf Torohvei arreteeriti samuti 
1938. aastal. Helmi Torohvei rääkis mulle, et 
pärast abikaasa arreteerimist ei tahtnud tut-
tavad teda enam tunda ega teretada, läksid 
vastu tulles teisele poole tänavat. Stalinlike 
repressioonide ning muude poliitika- ja aja-
looküsimustega oli too daam paremini kursis 
kui mina. Ta näitas mulle ka dokumente, mille 
ülaservas oli märkus ”soveršenno sekretno”, 
kuid mina olin siis ennekõike vaid kombesti-
ku-uurija. Süüdistusteks olla olnud osalemine 
kontrrevolutsiooniliste rühmituste töös, spio-
naaž, diversiooniaktideks valmistumine jne. 
Suhhumi ümbruse eestlastel oli isiklikke kon-
takte Abhaasia valitsustegelaste, sealhulgas 
Nestor Lakobaga. Viimane olla igati eestlasi 
toetanud19 ning neile 1930. aastail maksusoo-
dustusi jm. kergendusi teinud. Torohvei rääkis 
mulle, et üht Ülem-Linda meest, kelle pere 

17 A. Takkin. Uus-Eesti küla lühike ajalugu, lk. 20. 
18 H. Sabbo. Võimatu vaikida I. Tallinn, 1996, lk. 591–609.
19 Ka Suhhumi kreeklased ülistavad Lakobat tänini. Stalinlikke repressioone peavad nad gruusia rahva, eriti 

aga mingreli hõimu genotsiidiks teiste vastu. (Vt. ka Ioanidi. Greki v Abxazii.) Selles valguses nägid tollaseid 
ajaloosündmusi paljud Suhhumi ümbruse eestlased, kellest mõned tundsid mitmeid abhaasi kultuuri- ja või-
mutegelasi isiklikult. Vt. nt. M. Ruber. Ülem-Linda (ühest Musta mere ranna eesti asunduse sünnist, vaevadest 
ja elust), lk. 65–66: “Sellele hirmsale ööle (1937) Ülem-Lindas ja mujal eelnesid ja hiljem järgnesid ka teised 
kuriteod L. Beria – veriseima Stalini käsilase poolt. Et lõplikult allutada Abhaasia väikerahvas Gruusiale, 
kavatses L. Beria hävitada kõigepealt abhaaslaste valitsuse juhi Nestor Lakoba. 1936. a. lõpus kutsus tema 
ta Tbilisisse ning, nagu praegu kinnitatakse, mürgitas ta seal 28. detsembril. Suure leinatseremooniaga maeti 
Abhaasia rahvuskangelane jaanuaris 1937. a. Suhhumi botaanikaaeda. Kuid möödus mõni kuu, Suhhumis 
lavastati üks suuremaid “trotskistide” protsesse NSV Liidus. Kohtualuseid oli minu mälu järgi 12 juhtivat 
Abhaasia tegelast, intelligentsi esindajaid ning kõik nad mõisteti surma. [– – –] Seejärel algas suur arretee-
rimislaviin, kus arreteeriti suur osa abhaaside ja teiste rahvaste intelligentsist: Kondrat Dzidzaria, Simon 
Bassaria, Lakerbai jpt. Eestlased sattusid ka selle puhastustöö alla.” 
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varustas Lakobat piimaga,20 süüdistati side-
pidamises kontrrevolutsioonilise rühmituse-
ga. Võib-olla seletab see osalt Ülem-Lindat 
tabanud suhteliselt suuremaid inimkaotusi 
1937. aastal. 

Sündmusi Ülem-Lindas kirjeldas Ilmar 
Aver: “Eesti mehed represseeriti 1937. a. 
sügisel (septembris või oktoobris). Kõik ühel 
ööl. Auto alustas sõitu ühest küla otsast ja jär-
jekorras viidi ära suurem osa meestest. Naisi 
ei represseeritud. Mis neist meestest sai, pole 
senini midagi teada. Ühtegi kirja ega muud 
teadet ei ole tulnud… Üks jutt levis hiljem, 
et nad olid kuskil mererannas maha lastud. 
Teine (hiljutine) jutt, et nad olevat “Veneet-
sia” silla juures lubjaahjudes ära põletatud. 
Erandiks oli minu isa. Temalt tulid kirjad, al-
gul Taišetist (Baikali lähedal), siis Ulan-Udest 
ja lõpuks Põhjast (Vorkuta piirkonnast). Vii-
mane kiri tuli 1943. aasta esimesel poolel. Siis 
arvatavasti ta suri. Kui tulid uued ajad ja võis 
järelepärimisi teha, tegi seda ka minu vend 
Robert. Vastuseks oli öeldud, et asi on uuesti 
üle vaadatud ja isa on rehabiliteeritud… Ei 
midagi sellest, mispärast represseeritud, mil-
lal ja kus surnud…”21 

1980. aastail ei teadnud ma, kas Helmi 
Torohveid uskuda. 1990. aastail on Liidu-
eestlaste Seltsi järelepärimistele teiste piir-
kondade osas vastatud tõepoolest, et enamik 
arreteerituist lasti peagi maha ja süüdistused 
olid just sedasama laadi.22 Süüdistused olid 
dokumentaalselt “tõestatud”, dokumente 
vormistati ka pärast arreteerimisi. Seda on 
ilmekalt kirjeldatud H. Sabbo raamatus: “Sel 
ajal, kui naised ja lapsed põldudelt saaki ko-
ristasid, oli nii väikestel kui ka suurtel küla- 

ning rajooniülemustel samuti kiire kaebekirju 
treida ja allkirju korjata. Kui omadest puudu 
tuli, toodi Lessogubovist, Abasahhablist või 
mujalt veel lisajõudu NKVD-le, et tõestada, 
kui suured riigivaenlased kahe küla eestla-
sed on. Sõja ajal oli külanõukogu esimees 
Hrapov. Enne, kui sakslane sisse tuli, pidi 
hävitama kõik paberid. Hrapov kutsus nai-
sed külanõukogusse ja näitas kaebekirja, mis 
oli tehtud ajal, mil mehed juba Krasnodaris 
kinni istusid. Millegipärast oli see seifipabe-
rite hulka jäänud.”23 Süüdistusi kinnitasid ka 
arreteeritute “ülestunnistused”, mis saavutati 
metsikute piinamiste abil.24 

Helmi Torohvei elas kuulsas Jakob Mih-
kelsoni majas. Seal tutvusin ka venelannast 
saksa filoloogiga, kes oli samuti ajaloo ja 
poliitikaga sina peal. Eesti kohta märkis ta, 
et tema lemmikraamatuid on Jaan Krossi 
“Keisri hull”. Suhhumi polnud 1980. aastail 
sugugi mingi pime nõukogude kolgas. Samal 
ajal sain ma Eesti-Rohuaias ühe omaealise 
eestlase, represseeritute järeltulija käest eesti 
keeles rääkimise eest sõimata – “mis te räägi-
te seal oma keeles, nii et teised ei saa aru!”. 

Kõige “eestilikum” küla oli 1980. aastail 
Sulev. Ent 1931. aastal kirjutati Sulevist aja-
lehes järgmist: “Vist kusagil mujal ei olda 
kollektiivse töö ja elu vastu nii külmad, kui 
seda Sulevis, mida aastad tagasi kui “kõige 
punasemat” eesti asundust Nõukogude Liidus 
tutvustati. [– – –] Meie teada on Sulevis üks 
vanematest ÜLKNÜ eesti rakukestest üldse, 
et seal on aktiivi kasvatatud aastate jooksul. 
Kuid nüüd näitab tänapäev, missugune oli see 
komnoorte rakuke, missugune oli aktiivi kas-
vatamine – see oli nimelt küla kapitalistiliste 

20 Neile väidetele leidsin võrdlusmaterjali Alam-Lindast pärit Amalie Kaevatsi märkmetes: “Lakoba pidas suurt 
sidet eesti küladega. Temal oli üks alaline piimavedaja nimega Juuli Künnapas Ülem-Linda pool, Neidorfis. 
Nemad käisid käsikäes läbi mitu aastat järjest. Ja kui ükskord taheti teda linnas kinni võtta, kõrvaldas ta ennast 
Neidorfi külas Künnapa Mihkli pool.” – Amalie Kaevatsi poolt kogutud andmed Alam-Linda küla ajaloost, 
seletusi Alam-Linda külast saadud fotode juurde, vastused Jakob Nermani saadetud küsimustele. 1961. (Eesti 
Ajaloomuuseumi fond 284, n. 1, s. 21, lk. 33). Samas väideti, et Lakoba vähendas kollektiviseerimise käigus 
makse ja lubas pere peale kaks lehma jätta ning vabastas väikeste laste emad põllutööst. Eesti-Rohuaiast 
kirjutati 1930. a., et kaks lehma võis pidada üle viieliikmeline pere (A. Saar. Eesti-Rohuaia kollektivistid 
võitluses p.-m. artelli “Edasi” kindlustamise ja laiendamise eest I. – Edasi 16. september 1930, nr. 102.)

21 M. Ruber. Ülem-Linda (ühest Musta mere ranna eesti asunduse sünnist, vaevadest ja elust), lk. 65.
22 H. Sabbo. Võimatu vaikida, lk. 591–609.
23 H. Sabbo. Häving, lk. 42.
24 Samas, lk. 42–54.
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elementide manööverdus, sabaliputus nõuko-
gude valitsuse ees.”25 

Ellujäämiseks pidid külaelanikud aegade 
jooksul sooritama erinevaid kaitsemanöövreid 
ja vahetama värvi. Näiteks kirjutati Alam-
Linda talupojast Hans Tederist 1930. aastal: 
“Sulast nimetas ta ainult siis väimeheks ja pe-
rekonnaliikmeks, kui põllumajandusemaksust 
ja võõra tööjõu ekspluateerimisest jutt oli, aga 
kui kuhugi valimised olid, siis oli ta väimees 
jällegi ”sulane”.”26 Samuti on nn. Venemaa 
eestlasi oma äranägemisel läbi aegade tooni-
nud erinevad “kirjamehed” ja ajaloolased.   

Päevikus kirjutatakse palju kehvast tervisest, 
seejuures mainitakse “närvihaigust” ja “pea ui-
masust” jms., mida otseselt seostatakse briga-
diritööga. Pole ka ime, valitsenud pingest saab 
hea ettekujutuse tolleaegsete ajaleheartiklite 
põhjal. Kolhoosiesimehe, brigadiri ja teistel vas-
tutavatel töökohtadel käis pidev “puhastustöö”. 
Arreteerimised olid sagedased, ja kuigi inimesi 
lasti ka vabaks, siiski kasvas pinge järjest. Üks 
poliitilist olukorda üldistavam artikkel ilmus 
1937. aastal pealkirjaga “Kodanliste natsiona-
listide juured Abhaasia eesti kolhoosides”.27 

Minu käest on korduvalt küsitud, kas Kau-
kaasia eestlased olid tõepoolest nii “punased”, 
nagu neid on kujutanud Nõukogude ajaloola-
sed ja nii nagu on Eestis kujunenud stereotüüp 
nn. Venemaa eestlaste kohta.28 Toon siinkohal 
ära paar kõige tavalisemat suhtumist. Värdi 
Lestman Salmest kirjeldas mulle Eestimaa 
eestlaste mõnitavat suhtumist neisse. Ometi-
gi müüs Päts ise Eesti Venemaale maha, ilma 

ühegi püssilasuta, milles meie siin Kaukaasias 
süüdi oleme – nii arvas endine Eesti Laskurkor-
puse mees 1997. aastal. Lilli Angelstok Sulevist 
rääkis mulle 1984. aastal, kuidas keegi Eestist 
tulnud suvitaja olla külarahvast mõnitanud. 
Seepeale arvanud sulevlane, et kuna nad elavad 
Kaukaasias, ei ole neil seal küll võimalik nõuko-
gude võimu vastu rahulolematust välja näidata, 
sest “muidu meid lüüakse siin Kaukaasias maha 
nagu konnad”. August Rootsi päevik tutvustab 
samuti Kaukaasia eestlaste meelsust.

Meediatõde

Juba 1930. a. märtsis tunnistas kommu-
nistlik partei ja valitsus avalikult, et on tulnud 
ette sunniviisilist kollektiviseerimist, väites, et 
see ei olnud partei liin. Selleteemalisi artik-
leid ilmus ka “Edasis”, neist tuntuim Stalini 
”Peapööritamine edusammude tõttu”29. Va-
batahtlikkuse põhimõtte rikkumisest kirjutati 
1930. a. 25. juuni Edasis – ““Pahempoolsed” 
vead kollektiviseerimisel eesti külades ja 
võitlus partei liini eest”. Ent 1930. a. 16. sep-
tembri lehenumbris väideti: “Eesti-Rohuaias 
ei olnud kollektiviseerimise ajal sundimist, 
vägivalda ega hirmutamist. Vabatahtlikult 
läks kogu küla kollektiivi.”30 

Korduvalt avaldati Edasis üleskutseid, 
nagu “Tööliste ja talurahva kirjasaatjad eel-
postile!”31, “Külakirjasaatjad, kolhooside 
kindlustamise esirindele!”32 ja “Staalinlik 
kons ti tutsioon ja kirjasaatjate ülesanded”33. 

25 Kollektivist. Õige klassiliini läbiviimise ja töödistsipliini tõstmise alusel kindlustame Sulevi kollektiivmajapi-
damise seisukorda. – Edasi 15. veebruar 1931, nr. 18. 

26 Teravsulg. Maske all tegutsevad “kollektivistid” tulevad kollektiividest välja kihutada. – Edasi 25. märts 1930, nr. 33. 
27 A. R. Kodanliste natsionalistide juured Abhaasia eesti kolhoosides. – Edasi 2. oktoober 1937, nr. 134.
28 Vt. nt. V. Maamägi. Uut elu ehitamas, lk. 156–157: “Oktoobrirevolutsiooni poolt vähemusrahvustele antud õigus 

vabalt kasutada emakeelt, nende varustamine emakeelse kirjandusega, rahvusprintsiibil loodud külanõukogud 
ja kolhoosid, rahvuslike huvide mistahes kitsenduste puudumine – kõik see võeti tänulikult vastu eestlastest 
elanikkonna poolt. Nõukogude võimu autoriteet kasvas pidevalt. See sai töörahvahulkadele omaseks võimuks. 
Eesti töötav talurahvas võttis meelsasti vastu uuendused, mis tõi kaasa kollektiviseerimine, ning asus nende 
hulka, kes võitlesid põllumajanduse sotsialistliku ümberkujundamise eest.”  

29 Edasi 5. märts 1930, nr. 25.
30 A. Saar. Eesti-Rohuaia kollektivistid võitluses p.-m. artelli “Edasi” kindlustamise ja laiendamise eest I. – Edasi 

16. september 1930, nr. 102.
31 Tööliste ja talurahva kirjasaatjad eelpostile! – Edasi 23. september 1930, nr. 105.
32 Külakirjasaatjad, kolhooside kindlustamise esirindele! – Edasi 5. mai 1933, nr. 83.
33 Staalinlik konstitutsioon ja kirjasaatjate ülesanded. – Edasi 18. detsember 1936, nr. 171.
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1932. a. 1. septembri Edasis tutvustati ÜK(e)P 
keskkontrollkomisjoni presiidiumi ja NSVL 
töölis-talurahva inspektsiooni rahvakomis-
sariaadi kolleegiumi otsust “Tööliste ja kol-
hoosnikkude ajakirjandusesse saadetavate 
kirjade ja märkuste ning töölis-külakirjasaat-
jate kirjade järeluurimise kohta”. 

Kaukaasia Musta mere ranniku kirja-
saatjate probleeme valgustati artiklis “Eesti 
külade kirjasaatjad klassivõitluses”.34 Eesti-
Rohuaias elavnes kohalike kirjasaatjate tege-
vus eriti 1930. ja 1936. aastal, mõlemal korral 
järgnesid väljasaatmised ja arreteerimised. 
1936. a. “paljastati” ajalehes nii kolhoosi 
esimehe kui ka kooliõpetaja sobimatus oma 
ametitesse: “Kes on Madisson? Madisson on 
papi poeg. 1929. aastal heideti ta Leningradis 
kui võõras ollus parteikoolist välja. Peale selle 
rühkis ta Odessa veeasjanduse instituuti, kust 
ta 1933. aastal välja puhastati. Pärast puges 
ta meie kolhoosi arvepidajaks, millise tööga 
aga laiskuse ja lohakuse pärast hakkama ei 
saanud. 1934. aastast peale on ta Eesti-Ro-
huaia kooli õpetajaks...”35 Juba 1936. aastal 
toimusid eesti kolhoosides mitmed suuremad 
kohtuprotsessid. Tagantjärele tarkusena on 
selgunud, et neil, kel “õnnestus” enne 1937.–
1938. aastate repressioone vangi või laagrisse 
sattuda ja seal ellu jääda, päästiski võib-olla 
varasem vabadusekaotus elu. Alates 1937. 
aastast oli tavaliseks karistusmääraks surma-
nuhtlus. Näiteks V. Madisson arreteeriti 29. 
03.1938 süüdistatuna osaluses eesti kontrre-
volutsioonilises, natsionalistlikus, diversioo-
ni-spionaaži ja terroristlikus organisatsioonis 
ning mõisteti surma mahalaskmise läbi nagu 
enamik 1938. aasta jaanuarist märtsini Eesti-
Rohuaias arreteerituist. Otsus viidi täide 1. 
11.1938 Krasnodari linnas.36 Harva saadeti 
lehte üdini positiivseid sõnumeid.37 Kuid 

oodatumad olidki kriitilisemas laadis kirju-
tajad: “Sulevis olid ka oma “kirjasaatjad”. 
Nende eesotsas seisis V. Ludvik, endine valge-
kaartlane ja kulakute sabarakk, kes lehtedele 
saatis suuri kirjeldusi, et “kõik on korras”.”38

Ludviku kaastööst loobuti ja edaspidi sõimati 
teda leheveergudel “kulakute käsikuks”, “ku-
lakute sabarakuks” jms. Ent külarahva poolt 
peeti Ludvikut veel 1980. aastatel üheks lu-
gupidamisväärsemaks külaelanikuks ja hoiti 
tema mälestust au sees. 

Leningradis ilmunud ajalehe Edasi kirju-
tised annavad päevikus talletatule teise mõõt-
me. Lehte saatsid oma kaastööd mõned polii-
tiliselt teadlikud ja valvsad külaelanikud, nn. 
kirjasaatjad. Omal kombel on erinevaid kir-
jasaatjatüüpe iseloomustatud 1937. a. 6. mai 
artiklis “Meie ajakirjanduse kaadrid”39. Oli 
kibestunud inimesi, kes “vihkasid oma rõõ-
muta minevikku” ja pühendusid kohapealsete 
väärnähtuste ja “kolhoosidesse sissepugenud 
kulaklikkude olluste” paljastamisele, oli neid, 
kes puuduste arvustamise juures ka oma kol-
hoosi häid külgi ja eesrindlikke inimesi tut-
vustasid ning eeskujuks seadsid. Kirjasaatjatel 
oli erinevatel ajajärkudel tähtis ühiskondlik-
poliitiline roll, üldjoontes täitsid nad valitsuse 
tellimust. Päevik koos ajalehematerjalidega 
tutvustab ajastule iseloomulikku kaksikelu. 
Tundub, et eriti suured käärid tekivad lehe-
sõnumite ja reaalelu vahel 1937. aastal. Tegu 
on täieliku kahestumisega ja tulevaste aja-
loosündmuste taustal on näha, et miski pole 
juhuslik. Aasta alguses, aga ka veel kevadel ja 
suvel arutletakse ajalehes Edasi elavalt selle 
üle, et eestikeelset kooliharidust on vaja igati 
parandada, et kõigile tuleb tagada konstitut-
siooniline õigus emakeelsele koolihariduse-
le jne. Hea näide on Jaan Kare artikkel 24. 
jaanuarist “Ka aktiivil on õigus emakeelsele 

34  Eesti külade kirjasaatjad klassivõitluses. Aruanded kohtadelt ja läbirääkimised lõunapoolsete eesti asunduste 
kirjasaatjate nõupidamisel. – Edasi 23. september 1930, nr. 105. 

35 Jaan. Villem Madisson ei kõlba kooliõpetajaks. – Edasi 30. märts 1936, nr. 44.
36 H. Sabbo. Võimatu vaikida I. Tallinn, 1996, lk. 605–606.
37 Vt. nt. V. Naeltok. Eesti Rohuaed 50-aastane. (Kiri Kaukaasiast). – Edasi 30. mai 1936, nr. 73; K. Naeltok. 

Mesinik stahanovlane. – Edasi 30. juuli 1936, nr. 103. 
38 Eesti külade kirjasaatjad klassivõitluses. Aruanded kohtadelt ja läbirääkimised lõunapoolsete eesti asunduste 

kirjasaatjate nõupidamisel. – Edasi 23. september 1930, nr. 105. 
39 Meie ajakirjanduse kaadrid. – Edasi 6. mai 1937, nr. 61. 
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haridusele”40 ja A. Järtsi kirjutis 8. juunist 
“Pedagoogilistest kaadritest eesti kolhoosi-
des (Rahvahariduse probleemid kolmandal 
viisaastakul)”41 ja R. Pakleri 12. juunil ilmu-
nud “Meil peab olema emakeelne pedagoogi-
line õppeasutus”.42 Pakleri ja Järtsi artiklites 
käsitleti muu hulgas pedagoogilise kaadri 
emakeelse koolitamise vajadust: “Praegu aga 
valmistavad Siberi ja teiste kraide ning ob-
lastite eesti koolidele õpetajaid vene koolid. 
Õpetaja, kes lõpetab vene kooli, ei saa aga 
eesti koolides õpetada. Ta teeb ise eesti kee-
les rohkem vigu kui 5-6 klassi õpilane.”43 

Suvekuudel, kui paljudes eesti külades 
toimusid arvukad arreteerimised, ilmusid 
ajalehte eestlastest nõukogudemaalaste prob-
leeme käsitlevad juhtkirjad. Näiteks 2. juunil 
“Vähemusrahvaste seas töötamine nõuab 
parandamist”. Artiklis kritiseeriti ÜK(b)P 
rajoonikomitee instruktorite jt. vähemusrah-
vaste töö peale määratud inimeste tegevust, 
kes kalduvat kolhooside töö kontrollimise ase-
mel administreerimisele. Sageli olla tegu suisa 
vaenlastega: “Punase-Struugi rajoonis töötas 
vähemusrahvaste instruktorina keegi Kajak. 
Nagu nüüd selgus, oli ta trotskistide käsik. 
Peale staalinliku Konstitutsiooni vastuvõtmist 
käis ta kolhoosnikke läbi otsimas. Selle juures 
pidas ta end kõige jämedamalt üleval.”44 

8. juunil 1937 oli Edasi juhtkirjaks “Rahva-
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haridus ja eesti koolid”, milles konstitutsiooni 
121. §-le viidates muretseti emakeelse hariduse 
parandamise, kooliruumide ja materiaal-tehni-
lise baasi kindlustamise ning õpikute uuenda-
mise vajaduse ja kaadrite täiendamise pärast 
kolmandal viisaastakul. “Seisukord on veel 
sellepärast eriti terav, et meil peaaegu peda-
googilised õppeasutused puuduvad, kus eesti 
külakooli õpetajad omale vastava hariduse ees-
ti keele ja kirjanduse alal võiks saada. Meie ei 
tea, mis põhjustel Hariduse rahvakomissariaadi 
ametnikud möödunud aastal Leningradis asuva 
ainukese Eesti Pedagoogilise Tehnikumi “üm-
ber organiseerisid”, kuid meie teame, et selle 
“ümberorganiseerimise tagajärjel” eesti küla-
koolide pedagoogiliste kaadrite ettevalmistus 
veel kitsamaks muutus. [– – –] Konstitutsioon 
annab igaühele õiguse oma emakeeles teadmisi 
omandada ja sellepärast on vaja eesti koolidele 
õpetajate kaadreid ette valmistada.”45 

20. juuni juhtkirja “Valvelolekust eesti kol-
hoosides” võib lugeda murdepunktiks. Kui se-
nini kirjutati konstitutsioonilisest õigusest ema-
keelsele kooliharidusele ja demokraatliku juh-
timisstiili eelistest, n.-ö. masside kaasamisest 
juhtimisse ja konstruktiivse kriitika vajadusest, 
siis nüüd asuti avalikult vaenlasi sildistama. 
“Rahva usaldusest, nõukogude kodanikkude 
kodumaa armastusest, hulkade töövaimustu-
sest ammutab meie partei, nõukogude valitsus, 

40 Kirjeldati Volossovo rajooni eesti aktiivi olukorda. “Mingil määral peaks ka rajooni parteikabinett nendele 
emakeelset õppimist võimaldama. Kuid see on rajooni juhtivatele tegelastele seni silmapaari vahele jäänud. 
Rajooni parteikabinetist otsid “Edasit” asjata. Ka ajakirja “Kommunismi teel” ei leia siit. Isegi seltsimees 
Stalini aruande eestikeelne tõlge ja staalinlik konstitutsioon eesti keeles on siin tundmatud asjad. Rajoonis 
on eestlaste – kommunistide õppus organiseeritud. Enamik õppusest osavõtjaid on vene keeles nõrgad, 
sedasama tuleb öelda ka parteitu aktiivi kohta. Parteikabinett peaks sellele aktiivile õppimise emakeeles 
võimaldama.” (J. Kare. NSV Liidu kodanikkudel on õigus haridusele. (NSVL Konstitutsioonist). Ka aktiivil 
on õigus emakeelsele haridusele. – Edasi 24. jaanuar 1937, nr. 12)

41 A. Järts. Pedagoogilistest kaadritest eesti kolhoosides (Rahvahariduse probleemid kolmandal viisaastakul). 
– Edasi 8. juuni 1937, nr. 77.

42 “Et olla hea õpetaja, selleks on tarvis hästi oma emakeelt tunda, sest õppeaine omamine oleneb õpetaja ju-
tustamisest. Õpetaja keel peab olema mahlakas, näitlik, lihtne, kerge ja kultuurne. Sellepärast peavad meie 
emakeelse kooli õpetajad emakeelse pedagoogilise hariduse saanud olema. Paljud õpetajad, kes pole emakeelset 
pedagoogilist haridust saanud, räägivad: “Jaapan gatoovitab sõda.” Sarnane ebakultuurne keel, lauses vene 
keele sõnade tarvitamine, on õpetajale lubamata. Aga niisuguseid juhtumeid on eesti kooli õpetajate seas palju. 
[– – –]. Selleks, et haridustöö alal kolmanda viisaastaku plaani täita, on tarvis eesti pedagoogiline õppeasutus 
luua, mis eesti koolidele pedagoogilisi kaadreid välja vooliks. See on niisama tarvilik kui õhk hingamiseks.” 
(R. Pakler. Meil peab olema emakeelne pedagoogiline õppeasutus. – Edasi 12. juuni 1937, nr. 79). 

43 A. Järts. Pedagoogilistest kaadritest eesti kolhoosides.
44 Vähemusrahvaste seas töötamine nõuab parandamist. – Edasi 2. juuni 1937, nr. 74.
45 Rahvaharidus ja eesti koolid kolmandal viisaastakul. – Edasi 8. juuni 1937, nr. 77.
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uusi jõude sotsialismi võitude jaoks. [– – –] 
“Edasi” toimetus saab iga päev kolhoosnikku-
delt ja töölistelt mitukümmend kirja, milledes 
autorid õigusega sügavat meelepaha avaldavad 
selle lohakuse ja kuritahtliku tegevuse vastu, 
mis veel paljude kolhooside praktikas ette 
tuleb. [– – –] Kõik need tõsiasjad kõnelevad 
sellest, et meie kolhoosides veel väga palju 
kodanlise ühiskonna jäänuseid ja isegi otseko-
heseid rahvavaenlasi on. Iga aus kolhoosnik 
tunneb põlastust ja viha sarnaste olluste vastu. 
Ta näeb nendes oma heaolu vaenlasi, kes mitte 
ainult üksikule kolhoosnikule kahju ei tee, vaid 
terve kolhoosi kollektiivile, kogu riigile. [– – –] 
Tarvis on aru saada ühest peamisest asjast. Ja 
see peamine seisab selles, et vana, kapitalist-
liku ühiskonna jäänused püüavad teadlikult 
kolhoosilisele korrale kahju teha. Klassivõitlus 
külas ei ole lõppenud, ta on ainult oma vormi 
muutnud. Võitlus käib nüüd uue ühiskonna 
korra poolehoidjate, selle ühiskonna aktiivse-
te tegelaste ja kulakliku korra poolehoidjate 

vahel. Kahjurid töötavad igal pool. Vaenlane 
ei ole sõjariistu maha pannud. Ta varjab end 
ainult, maskeerib ja tegutseb sagedasti nende 
läbi, keda ta kuriteole avatleb, sealjuures iga-
suguseid pahandusi ja vahekordade teravusi 
inimeste vahel ära kasutades.”46 

1937. aasta suve lõpupoole, 16. augustil il-
mus ajast ja arust maha jäänult artikkel “Gagri 
rajooni eesti mittetäielik keskkool”, milles juttu 
eestikeelse koolihariduse parandamisest. “Kuni 
käesoleva aastani puudus Gagri rajoonis eesti 
mittetäielik keskkool. Oli ainult eesti osakond 
Jermolovka mittetäieliku keskkooli juures. 
Eeloleval õppeaastal algab aga Stalini kolhoosi 
territooriumil Salmes tööd Gagri rajooni eesti 
mittetäielik keskkool.”47 Tegelikult oli haridus-
temaatika hoopis uusi suundi saamas, peagi ha-
kati teravalt kritiseerima eesti koolide poliitilist 
palet. Sügisel ilmusid põrmustavad artiklid, 28. 
septembril “Kodanliste natsionalistide töömee-
toditest Siberi eesti koolides”48 ja 14. novemb-
ril “Kodanlised natsionalistid Kamsovo mitte-

46 Valvelolekust eesti kolhoosides. – Edasi 20. juuni 1937, nr. 83. 
47 E. K. Gagri rajooni eesti mittetäielik keskkool. – Edasi 16. august 1937, nr. 111. 
48 N. J. Vill. Kodanliste natsionalistide töömeetoditest Siberi eesti koolides. – Edasi 28. september 1937, nr. 132. 

Lapsed Eesti-Rohuaias. Foto: Marika Mikkor 2000
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täielikus keskkoolis”49. Samal ajal paljastati ka 
üleüldiselt vaenlasi eesti kolhoosides, ilmusid 
artiklid nagu “Kodanliste natsionalistide juu-
red Abhaasia eesti kolhoo sides”,50 “Aeg oleks 
kolhoosidest kahjurid kõrvaldada”51, Ei unus-
tatud rõhutada ka nõukogude võimu positiivset 
rolli, 4. novembril ilmus “Mis andis oktoobri-
revolutsioon eesti talupoegadele NSV Liidus. 
Märkused eesti kolhooside arenemisest”52. Ent 
samas võtmes käsitlesid asunduste ajalugu mõ-
ned ajaloolased veel isegi paarkümmend aastat 
tagasi: “Põllumajanduse kollektiviseerimine vii-
di läbi nii kogu nõukogude ühiskonna kui ka 
talurahva enda huvides. Põllumajandus viidi 
üle sotsialistlikele alustele, milleta sotsialismi 
võit riigis olnuks võimatu. Talurahva üleminek 
individuaalselt eramajapidamiselt kollektiivsele 
hävitas külas pinnase, mis toitis kapitalismi, lik-
videeris maal klassikihistumise, päästis töötava 
talurahva kulakluse ikkest ning lõi tingimused 
talurahva elatustaseme tõstmiseks, kultuurire-
volutsiooni võiduks ja talurahva kaasatõmba-
miseks sotsialismi ehitamisse.”53 

Järgmisel, 1938. aastal suleti enamlik aja-
leht Edasi ja teisedki eestikeelsed väljaanded 
ning tehti lõpp eestikeelsele kooliharidusele 
NSV Liidus. Samuti toimiti teiste vähemus-
rahvustega.

Muutustega kohanemine

Kindlasti suhtus iga inimene võimurežiimi 
muutustesse erinevalt. Kes läks aktiivselt kaasa, 
kes triivis passiivselt, kes osutas vastupanu. Või-
malik, et positiivne arvamuseavaldus eesti rah-
vusest traktorist-stahhaanovlaselt 1937. aastast 
on täiesti siiras: “Ma olen kõigega kindlusta-

tud. Ostsin lehma, ostsin seapõrsa ja isegi jalg-
ratta ja patefoni. Elada on hea ning elada on 
lõbus. Praegu aga õpin oblasti stahaanovlaste 
kursusel oma tehnikat veel paremini kasuta-
ma. Trotskistlikkude-sinovjevlikkude jälgid 
jätised tahavad meid jälle orjaikkesse suruda. 
Ei. Seda ei sünni kunagi. Oma kodumaalt kao-
tame need faschismi verekoerad viimase iduni. 
[– – –] Ja vajaduse korral pole mul raske põllu-
töö tehnikat riigikaitse tehnikaga asetada ning 
ühes kogu meie suure rahvaga kurnajate korra 
metsikumale vormile – faschismile – lõpulikku 
surmahoobi anda.”54 

Erinevad olid moraalinormid nii kaasami-
nejate seas kui ka vastuvoolu ujujatel, ellujää-
misel oli oma hind. Mitte kõik võimule lojaal-
sed inimesed ei tegelnud pealekaebamisega 
oma elu päästmise nimel. Kaebuste esitamine 
nii kohapeal kui ka ajalehes on omaette teema, 
selleks loodud keerukat süsteemi tutvustati ka 
leheveergudel.55 Sageli oli ajendiks isiklik vaen, 
soov karjääriredelil tõusta, osal kriitikast võis 
olla ka tõepõhi all, iseasi, millises kontekstis 
see avaldati. Näiteks võis olla tõetera 1930. a. 
aprillis Salmest saabunud järgmises sõnumis: 
“Külanõukogu esimees Kivi ja sekretär Leer 
olid kaks kõige ehtsamat joomavenda, ööd 
ja päevad läbi lakuti. Et palgaraha selleks ei 
jatkunud, siis hakati altkäemaksu võtma. Viina 
eest anti kulakutele igasugu tunnistusi välja, 
vabastati neid individuaalmaksust ja anti neile 
hääleõigus tagasi. Kulakutega ühes peeti suuri 
joomapidusid. Külanõukogu on väga palju va-
ledokumentisid välja annud. Kõik Leerile tut-
tavad Siberi kulakud said tunnistused, et nad 
sulased on.”56 On tõenäoline, et ajalookeerises 
igasugustel alustel dokumente vormistati, ise-
asi, kas viina eest... Vajalikul momendil sai kõik 

49 Kodanlised natsionalistid Kamsovo mittetäielikus keskkoolis. – Edasi 14. november 1937, nr. 153.
50 A. R. Kodanliste natsionalistide juured Abhaasia eesti kolhoosides. – Edasi 2. oktoober 1937, nr. 134.
51 K. Aeg oleks kolhoosidest kahjurid kõrvaldada. – Edasi 30. september 1937, nr. 133.
52 O. R. Mis andis oktoobrirevolutsioon eesti talupoegadele NSV Liidus. Märkused eesti kolhooside arenemisest. 

– Edasi  4. november 1937, nr. 150.
53 V. Maamägi. Uut elu ehitamas, lk. 148.
54 R. Tommer. Need madud tarvis viimaseni hävitada. – Edasi 30. jaanuar 1937, nr. 15. 
55 Vt. nt. Dombrowskaja. Organiseerida hulgalist kontrolli – niisugune on kontrollkomisjonide – tööliste ja ta-

lupoegade inspektsiooni kaebtusebüroode löök-ülesanne. – Edasi 3. aprill 1932, nr. 76; I. Stalin, V. Molotov. 
Kaebtuste-büroode tähtsuse ja ülesannete kohta. (Täna algab üleliiduline viispäevik kaebtuste-büroode töö 
alal). – Edasi 9. aprill 1932, nr. 81. 

56 Kodanik. Suured klassiliini moonutamised Salme-Sulevi külanõukogus. – Edasi 24. aprill 1930, nr. 45. 
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uue tõlgenduse. “Ajalehtede paljastuse peale-
surumisel tagandati küll kooperatiivi eestotsast 
kurikuulus Rudolf Tshernjägin, kuid tema ase-
mele sokutati samasuguse tumeda minevikuga 
Anton Sukstav, kes kodusõja ajal “roheliste” 
staabiülemaks oli. Siis olid nad omavahelise 
“sõjasaagi” jagamisega ametis – kes sai kuld-
uuri, kes muud. Nüüd on see mees ühisuse 
kassapidaja ja ka müüa. Kuid kui punane 
Gruusia valgete võimusest vabastuslahinguid 
lõi, siis olid meie “staabi juhid” ühes kuulsa 
Voronovitshiga ahju taga, kes hiljem, kui pu-
nased täielisteks seisukorra peremeesteks said 
– jalga lasi ja praegu kuuldavasti Prantsusmaal 
olevat. Nüüd on need “roheliste” komandörid 
end meie ühisustesse poetanud. Põllumajan-
duse poodi on omale pesa teinud ka Salme k.-
nõukogu poolt kehvikuks valetatud Jaan Plak, 
kes kodus võõrast tööjõudu kurnab....”57 

Erinevate allikate põhjal selgub, et nii mõ-
nedelgi vanadel “tegijatel” õnnestus ka uue 
korra tingimustes oma positsioon säilitada ja 
kasu lõigata, kuid esile tõusid ka uued liidrid. 
Lehematerjalide põhjal jääb mulje, et paljud 
esimestest komnoortest tegutsesid sageli kol-
lektiviseerimise ja uute nõukogulike kommete 
vastu. 1930. aasta kevadel, kui Stalini pettema-
nöövri tagajärjel toimus massiline kolhoosidest 
väljaastumine, olevat Eesti-Rohuaias esimeste 
väljaastujate hulgas olnud ka komnoored L. 
Tobias, E. Nugis ja K. Naeltok. 

“Nimetatud asjaolu näitab, et ülesloetud 
isikud ainult paberlised komnoored on ja 
liikmekaartit moe pärast taskus kannavad. Mis 
aga veel hullem, on see, et nimetatud “kom-
noored” oma tegevusega kollektiivile kaikaid 
kodarate vahele püüavad loopida. Kollektivisti-
dest hoiavad nad end hoolega eemal. Maipühi 
tahtsid nad sellega nurja ajada, et kätteõpitud 
näitemängu mängisid nädal aega enne 1. maid 

ära, öeldes: “Las kollektiivlased ise peavad 
maid.” Sarnaste koht ei ole noorteühingus.”58 
K. Naeltoki ja L Tobiast on kolhoosist välja as-
tumisega seoses maininud ka A. Saar.59 

Näiteid sellest, et komnoored polnud valit-
seva poliitika pimedad järgijad, leidub ka Ülem-
Lindast60 ja Sulevist. “Suhhumi linna töölisnoo-
red tegid küla komnoortele ettepaneku, et nad 
kõik kollektiivi astuks. Kollektiivi astumisele 
ajas aga esimesena sõrad vastu noorte sekre-
tär Artur Pusta. Sulevis ei saavat tema arvates 
kollektiivi asutada, küla olla väga laiali, ploo-
me ei saavat kokku vedada jne.[– – -] Pustale 
järgnes ka endine parteilane Jaan Tikk, ajades 
suust välja kõiksugu laimu kollektiviseerimi-
se liikumise peale. [– – –] Olgugi, et Pusta on 
töölisfakulteedi õppur, on ta siiski eht kulakute 
sabarakk ja parempoolne kõhkleja.”61 Sulevist 
kirjutati 1930. a. veel, et sealne kolhoosi revisjo-
nikomisjoni esimees A. Vatman kutsus üles kol-
hoosi maisipõldusid omavahel ära jagama.62 

Valitseva režiimi poliitikaga läksid massi-
liselt kaasa alalhoidlikud tõsised tööinimesed, 
sõltumata parasjagu kehtivast võimurežiimist ja 
selle retoorikast. Ajal, mil mitmed komnoored 
olla lahkunud artellist, käitus August Rootsi et-
tevaatlikumalt, kirjutades: “Juba tahavad enam-
jagu kollektiivist välja minna, eks näe, mis sest 
assast välja tuleb. Minul küll veel seda mõtet ei 
ole, mitte selles, et kollektiivis ei tea mis õnne 
leida. Võtad välja, mis sestki saab. Sest valitsuse 
siht on niisugune, sinna pole midagi teha. Esta 
ole kõik kaunis keeruline.” (1930)

Pealekaebajate kohta räägiti mulle Sulevis, 
et nad olid heidikud, põlatud, kes uut võimure-
žiimi kasutasid kättemaksuks. 1930. a. polevat 
soovitud nn. kirjasaatjaid Sulevis artelli vastu 
võtta. “Nii lükati koosolekul häälteenamusega 
tagasi Juuli Lõoke, kes mõne kulaklise artelli 
tegelase arvates külakirjasaatja olevat. Sama-

57 Murulauk. Salme nõukogu ja kooperatiiv klassivaenlaste käpa all. – Edasi 17. märts 1930, nr. 30. 
58 Noor. Väejooksikud. – Edasi 18. mai 1930, nr. 54.
59 A. Saar. Eesti-Rohuaia kollektivistid võitluses p.-m. artelli “Edasi” kindlustamise ja laiendamise eest III. 

– Edasi 3. oktoober 1930, nr. 109. 
60 P. Ammer. Kollektiivmajapidamise seisukorrast Ülem-Lindas. – Edasi 12. detsember 1931, nr. 164.
61 Klassivõitlus. Noorte sekretäri ja külakurnajate sülekoerte ühine väerind. – Edasi 29. jaanuar 1930, nr. 11; 

Samal teemal vt. Sulevlane. Sulevi “vanade juurikate” vägitöödele lõpp teha! Valgekaardiline terrorist trellide 
taha. – Edasi 18. mai 1930, nr. 54. 

62 Sulevi kirjasaatjate brigaad. “Kollektiiv laiali, maad ära jaotada...” – Edasi 8. oktoober 1930, nr. 111.
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sugune lugu oli Marie Kiviga. Tema teadaan-
net ei võetud arutluselegi.” Samas väideti, et 
artelli võeti vastu isikuid, kes Siberist kulakute-
na kollektiviseerimise eest ära põgenenud olid, 
näiteks Aleksander Kütis.63 Sulevi kirjasaatjad 
olla tegutsenud “põranda all”. “Kirjasaatjaid 
kiusati igatmoodi taga. Neid ähvardati, neid 
veeti kohtuid mööda. Üldkoosolekutel kargas 
Ludviku kamp, “Edasi” näpus, välja, ja nõudis, 
et kirjasaatjad ennast välja annaks, ähvardades 
kohtuga.”64

Pealekaebajatel hiljem kodukülas asu pol-
nud. Nii juhtus, et üks Ülem-Lindas ja Suhhu-
mis tegutsenud aktivist elas hiljem rahulikult Su-
levis, Sulevi küla pealekaebaja aga Lesselidzes, 
Alam-Linda aktivist aga Suhhumis jne. Mulle 
öeldi, et nende nimegi ei soovita suhu võtta.

Kaebekirjade kirjutamine ja küüditamine 
on üldinimlikud teemad, keerulistel aegadel 
tulevad ilmsiks inimeste varjatud omadused. 
Sageli leitakse ebamoraalsele käitumisele õi-
gustus valitseva režiimi näol, et teisiti polnud 
võimalik. Kuid küllap on käsu peale kaebe-
kirjade kirjutajaid ja ka varjatud küüditajaid 
meie seas tänaselgi päeval, olgu siis ajendiks 
karjääriiha, alalhoidlikkus või kättemaksu-
soov. Koostati nii kaebe- kui ka kaitsekirju, 
viimaseid küll vähem, kuid neile kirjutas alla 
suurem hulk külaelanikke.

1930. aastatel toimus külas keeruline hie-
rarhiate muutus. Poliitilised manöövrid kül-
vasid omaküla inimeste ja ka sugulaste vahele 
enneolematut usaldamatust ja vaenu. Laias 
laastus võis jagada rahvast passiivseteks kaa-
satriivijateks ja “uuele elule” aktiivseteks vas-
tupanijateks. Hoopis vähem oli aktiivseid uue 
korra pooldajaid. Neist omakorda osa kasutas 
olukorda isiklikuks kättemaksuks, tunnustu-

se ja võimuiha rahuldamiseks. Materiaalset 
kasu oskasid lõigata majanduslikult mõtle-
vad isikud, kes iga võimu korral “maanduvad 
käppadele”, kelle sotsiaalne intellekt töötab 
eelkõige materiaalse kindlustamise suunas.

***

1980. aastatel küsitlesin Eesti-Rohuaia 
inimesi sünni-, abiellumis- ja matusekombes-
tiku kohta. Minu küsitletavateks olid ka päe-
vikupidaja August Rootsi abikaasa Alma ning 
õed Miili, Leene ja Anna. Puutusin kokku veel 
Pakkerite, Tobiaste, Reismanite, Tintide, Nael-
tokkide, Vaarmanite, Mustkivide ja Assmanite 
järeltulijatega ning paljude teistega. 1999. aastal 
tutvusin päevikupidaja vanema poja Eero Root-
siga, 2000. aastal Herbert Rootsiga. 1999. aastal 
toimus Helmi Lintropiga ainus pikem intervjuu 
repressioonide teemal. Minu varasematest kä-
sitlustest oli otseselt poliitilise tähendusega üle-
vaade ristimiskombestikust;65 eluolust eri aega-
del, sealhulgas ka kolhoosielust annab ülevaate 
fotoalbum “Eestlased Musta mere rannikul”.66

Alles nüüd mõistan, mida kogesid Eesti-Rohu-
aias kohatud inimesed oma lapsepõlves ja noo-
ruses, kui arreteeriti nende isad, onud, vennad 
ja abikaasad. Ma tunnen enamikku nii päevikus 
kui ka lehesõnumeis mainitud inimeste järeltu-
lijaid või olen kohanud neid endid, ja need pole 
mulle pelgalt nimed.

(järgneb)

63 Küngas. Keda Sulevis kollektiivi võetakse. – Edasi 
25. veebruar 1930, nr. 22. 

64 Eesti külade kirjasaatjad klassivõitluses. Aruanded 
kohtadelt ja läbirääkimised lõunapoolsete eesti 
asunduste kirjasaatjate nõupidamisel. – Edasi 23. 
september 1930, nr. 105.

65 M. Mikkor. Kaukaasia eestlaste usuelust ja ristimis-
tavadest. – Akadeemia 2001, nr.7, lk 1476–1492; nr. 
8, lk. 1769–1779; nr. 9, lk. 1996–2014.

66 Raamatust leiab ka käeolevas loos mainitud Villem 
Ludviku, Helmi Torohvei ja paljude teiste pilte. Vt. M. 
Mikkor. Eestlased Musta mere rannikul. Tartu, 1998.

Marika Mikkor 

(1963)

Lõpetanud Tartu ülikooli ajaloo osakonna. Ma-
gister kirjandusteaduse alal. Eesti Põllumajan-
dusmuuseumi vanemteadur. Peamised uuri-
misteemad: elutähtpäe va de ga seotud ta vad 
ja us ku mu sed eestlastel (sh. Kaukaasia eest-
lastel), ersadel ja isuritel. Kau kaa sia eest las te 
iden ti tee dist ilmus 1998. aastal raamat “Eest-
lased Musta mere rannikul”. Prae gused uuri-
mistee ma d: elu-olu ja töökorraldus kolhoo-
sides ning kodussünnitajate lii ku mi ne Eestis.
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24. augustil 1929. aastal

Pühapä 24. augustil. Oli see esimine nai-
semehe hakatus. Eila laubä õhtul sai mindud 
Kuteresse1 et oma kallimat alla tuua. Sõime 
ja jõime kuni keskhomikuni, siis hakkas see 
alla reisimine. Pambud seljas, küll oli see tee 
unine, sest öö läbi sai üleval oldud. Tulime 
ja puhkasime. Küll oli see asi esti kena, pea 
mõtteid täis, sest nüüd tuleb elule suur muu-

1930. aastad Kaukaasias “Edasi” 
kolhoosis põllumehe silme läbi 
ja ajalehe “Edasi” veergudel
II

Marika Mikkor

Mõne sõna omast elust üles märkinud August Rootsi.
Veike märkimise raamat 

datus teha. Jõudsime alles õhtueeli alla. Meil 
sai jälle süüa ja juua. Võõraid kedagi polnud. 
Minu omad õed ja õemees Tint Mihkel oma 
Annaga. Ja nii läks see esimene naisemehe 
päev mööda. Jah nii on see inimese elu, ik-
ka on püüdmist ja tahtmist oma elu muuta 
ja omale eluseltsilist otsida, kellega ta kõik 
mured ja rõõmud võib ühiselt ära kanda ja 

Vaade Eesti-Rohuaia sellest osast, kus elas August Rootsi. Foto: Marika Mikkor 1996

1  Kuter – vene hutor. Siin mõeldud eraldi asuvat talu.
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teineteiselle südamepealt kõik välja puistata. 
Siis võivad julgest ilmamöllust läbi sammuda, 
olgugi, et palju takistusi ette tuleb. 

28. augustil torkame jällegi mõne rea 
paberille. Nüüd olen juba mõne päeva naise-
mees olnud, on esti see asi harjumatta. Täna 
käisime perevalis2 loomi ja hobust alla too-
mas, Alma, Miili ja mina. Tee läks kaunis lõ-
busasti. Sest nüüd võin ma oma Almaga alati 
ühes olla. Küll on õnnelikud need esimesed 
naisemehe päevad. Loodan et ka meie tule-
vikus oma elu õigeis roobastes saame hoidma 
ja õiget teed tõttama.

4. septembril käisime ülesse võtmas, taht-
sime veel üks pilt teha oma noores eas. Elu 
läheb kaunis lõbusasti. Ainult ühes assas pais-
tab natuke kentsakas olema, loodame tulevi-
kus asja teiseks muutma.

6. septembril hakkasime Almaga Sotši 
minema, kraami müüma. Reede õhtul hak-
kasime minema, et öösel jahedam minna 
oleks, ilmad on kole kuivad ja palavad. Tikub 
kõik vilja ära kõrvetama. Lauba peale lõunat 
jõudsime Sotši. Öösel hakkas vihma sadama 
ja valas pühapäise päeva kõvat vihma. Meie 
olimegi nii viletsa riidega, külm tahtis ära võt-
ta. Kodu tulles olime ühe öö Avasari juures. 

13. septembril käisime Oumani ema ma-

tusel. Jälle üks vana sugulane läks igaveselle 
puhkuselle, oli juba kaunis vana inimene. Sai 
seal poole ööni oldud.

14. septembril. Elu läheb kaunis kenasti. 
Alma, teise poolega olen kaunis rahul, nii et 
võib julgesti tulevikule vastu sammuda. Kes 
teab milleks ta küll edespidi võib kujuneda. 
Täna läksime Almaga Kuterisse. Hakkas vih-
ma sadama, tuli viimati kui juba sinna saime 
kui hirmus. Sai trallida ligi poole ööni, seal 
oli seda va napsutamise värki. Pühapä oli ilus 
ilm, hakkasime alla tulema.

28. septembril. Täna pühapä elasin kõik 
selle päeva kodus, õhtul läksime kinusse, oli 
kaunis kena pilt. Kodu tulles sai veel üleval 
oldud ligi hommikuni. Läks jutt millegi assa 
peale, mis minu kallimat väga kurvastas. 
[– – –] Ma olen omale eluseltsilise saanud, 
mida ma ihkasin ja keda ma nii palavasti ar-
mastan. Sest ilma temata ei oleks minu elu 
vist midagi. Oleme kõige oma assaga juttis.

7. oktoobril kella 5 aeg läksin ratsa Kute rist 
piduviina tooma. Lootsin ikka valges ülesse 
jõudma. Aga läks juba poole tee peal pime-
daks. Siis jäin ma tõsiselt hädasse. Mässasin 
tükk õhtut metsas, tikutoos oli, see sai ka varsti 
otsa. Nii et sai käsikaudu teed otsida. Viimati 
sain õnnelikult Kuterisse ehk küll mul enam 
seda lootustki põlnud ööseks sinna saada.

12. oktoobril. Lauba. Pidu ettevalmistami-

August Rootsi koos abikaasa Alma ja õdede Miili, Anna ja Roosiga. Eesti-Rohuaias 1920.–1930. aastate vahetusel.

2  Mägedes; pereval – ‘mäekuru’ vene k.
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ne on juba mitu päeva käsil. Sest homme on 
see määratud päev. Sest homme saan ma 25 
aastat vanaks, niisiis on kaks tähtist aega kor-
raga. Niisiis tahtsin veikest pidu toime panna. 

Pühapä 13. oktoobril. Täna on see oodatud 
päev, kus ma veikest pidu oma uue elu mäles-
tuseks hakkan pühitsema. Peale keskhommi-
ku sõitsime Punaselagedalle soveti3 registree-
rima. Tarvis seaduslikud tembud ka ära teha. 
Õemees Kask ja üleaedse Ets olid käemehed. 
Õhtul algas pidu peale. Inimeisi oli kaunis 
heasti. Läks kõik ilma tüli ja riiuta mööda. Sai 
öö läbi trallitud ja veel esmaspää pool päeva. 
Siis kolisid viimased koju väsimust puhkama.

18. oktoobril, reede õhtul hakkasime laa-
dale sõitma, Alma, Miili ja mina. Sõitsime 
Pilinkovi kraami müüma. Alma ja Miili läksid 
Sulevi Alma kraami järelle. Mina müüsin kraa-
mi ära ja sõitsin Salme ja ootasin seal. Need 
tulivad hommikust poolt ööd Salme. Siis sõitsi-
me hommiku vara laadalle. Pühapa 20. oktoob-
ril olime laadal, 21. oktoobriks saime kodu.

26. oktoobril käisin jälle väljas kartuleid vii-

mas, kartulid on tänavu kaunis hinnas, 3 rubla 
ümber kõiguvad. Lähebki see elu kaunis räba-
laks, kõigest assast on puudus, antasse raamatu 
peale kui hinge rohtu, on näha, läheb iga päe-
vaga viletsamaks. Kõiksugu kollektiividest on 
jutt ja soovitamine, saab näha, mis see viimati 
saab. Minu elu läheb kaunis kenasti edasi, olen 
oma teisepoolega kõige paremini rahul.

12. novembril läksin küla koosolekulle. 
Sain telegrammi, et Alma pappa ja Roosi on 
Adleris. Ootavad vangert vastu tulema. Pidime 
siis hommiku vastu sõitma. Ükskord kuuleme, 
et öösi keegi koputab, olidki pappa ja Roosi. 
Olivad Reismani Jaani peale saanud. Pappa 
see on kõva viinavõtja mees, armastaks, et 
ühtepuhku täis oleks. Nüüdki kui tuli oli lak-
ku täis, viinanoi oli kaasas. 13. novembril läks 
pappa üle jõe, käisin teist viimas. Oli teine nii 
purjus, kartsin, et silla pealt sisse kukub. Sealt 
läks teine päe Kuteri. Roosi jäi meile. 

15. novembril käisime jälle Almaga väl-
jas kartuli müümas. 4. detsembril käisime 
Tombergi Tõnise lapse varrul,4 läksime õh-

3  sovet – vene k.  ‘külanõukogu’.
4  1980. aastail räägiti mulle Eesti-Rohuaias, et 1920. aastate esimesel poolel ei juletud lapsi ristida, seda tehti 

taas kümnendi lõpul. 1928.–1929. aastal toimusidki viimased avalikud ristimised, edaspidi tehti seda salaja oma 
pere ringis. (M. Mikkor. Kaukaasia eestlaste usuelust ja ristimistavadest. – Akadeemia 2001, nr. 7, lk. 1492.) 

Varrud Eesti-Rohuaias.  
1920.–1930. aastate 
vahetus.

Marika Mikkor / 1930. aastad Kaukaasias “Edasi” kolhoosis põllumehe silme läbi ja ajalehe “Edasi” veergudel II
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tuks sinna, sai trallida teise päeva lõunani, 
tralli oli laialt, olin minagi kaunis vintis.

10. detsembril. Läksin Alma pappat väl-
ja viima ja ka Tombergi Tõnise kraami. Paar 
päeva sai Salmes joodud, seal on seda viina-
kraami laialt. 12. õhtuks saime Adleri vaksali, 
sest pappa tuli enne Salmesse. Saatsin need 
sinna ja hakkasin kodu tulema. Olin teel ma-
gama jäänud, hobused pidid veel kaldast alla 
vedama. Hommikuks sain kodu.

25. detsembril. Täna on esimene jõulupü-
ha. Esimene minu naisemehe aasta sees. Ja vist 
usun, et ta ka viimane saab olema, sest kõiki 
vanu pühasi tahetasse ära kaotada.5 Eks oota-
me, kudas see asi hakkab tulevikus minema. 
Jah, esimesed pühad naisemees olla, näitavad 
kaunis igavad olema. Sest mina olin ju sarna-
ne mees, kellel seisku kuskil polnud. Mudugi 
tulevad vanad trallid meelde. Siis paistab kõik 
see asi nii igav olema. Esimese püha olin ko-
du, olid siin mõned inimesed, sai napsutada 
j.n.e. Aga õhtul läksime Oumani Jussi ja 

Natali pulma. Pulmas sai tralli kaunis kenasti. 
26. detsembril. Täna oli teine püha, läks 

ka nii kodumail, õhtul käisime seltsimajas ka, 
kolmas püha läks, käisime jälle seltsimajas.

1930

1. jaanuaril. Uuel aastal olime koperatiivi 
koosolekul, õhtul olid Sarka Sassi pulmad. 
Jõin ka kaunis vinti. Selle viinaga peab ka 
võitlust pidama. Tihti tuleb vintis olla.

Täna on kolmekuninga päev, olen kodus. 
Saab näha, kas õhtul lähme seltsimajasse. Il-
mad on soojad, homikute on 2 kraadi külma.

8. ja 10. jaanuaril käisime kliisi toomas 
kaks korda, sai juua ja vanad imed tehtud tee 
peal. Ilmad on ilusad, saab näha, kas ei tulegi 
enam hullemaid ilmasi. Tali on ilus, saab nä-
ha, kas tulebki suvi ka niisugune.

13. jaanuaril. Oli suur kollektiivi koosolek. 
Elu on vististe mokas, kollektiivist mööda 

5  Vt. V. Maamägi. Uut elu ehitamas. Eesti vähemusrahvus NSV Liidus (1917–1940). Tallinn, 1980, lk. 126: “Valge-Ees-
tist imbuv kodanlik propaganda püüdis toetada kirikute viltuvajunud kellatorne. Ent see kõik andis vähe tulemusi. 
Usukombeid täideti mõningal juhul matustel, laste ristimisel ning väga harva pulmas. Nõukogulikud kombetalitu-
sed surusid kiriklikud välja, seetõttu hakkasid uksed üha sagedamini pastorite ees sulguma.”  Jõulude tähistamisest 
võidi informeerida ajalehte ja organeid. Nt. olla Sulevis 1929. a. võtnud jõulupidustustest osa ka kaks noorkom-
munisti, kelle kohest noorteühingust väljaheitmist seejärel nõuti. (Pipar. Laiad jõulud. – Edasi 31.01.1930, nr. 12)

Johannes ja Natalie Oumani pulmad. Eesti-Rohuaias 1929. a. detsembris.
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minnes oled mokas, lähed sa sinna, oled nii-
sama mokas.6 

19. jaanuaril. Pühapä olin kodus, magasin 
ligi päeva kinni. Poisid käisivad laubä õhtul 
tüdrukuid kraabustamas, ajasid meid ka ülesse. 
Mudu elu on ka kaunis räbalavõitu, olen nagu 
haiglane. Eks näeb, mis saab, õhtu oleme pidul.

20. jaanuaril viidi meie külast inimeisi kin-

ni.7 Sest praegusel ajal ei või sa enda peale su-
gugi julge olla. Sest iga silmapilk võidakse sind 
kinni viia.8 Sest nüüd tahetakse elu hävitada. 
Mis kümned aastad on vaevaga korjatud.

31. jaanuaril. Oli koosolek, midagi uut-
moodi elu alust panime. Mis enne ei ole veel 
olnud. Sest täna kirjutasime kõik meie küla 
liikmed kollektiivi.9 Elu näitab küll kaunis tu-

6  1931. a. esineti avalikult kollektiviseerimise vastu, näiteks: “Peale parteikongressi, kui üldise kollektiviseerimise idee 
valdas kogu Nõukogude Liidu töötavaid talurahvahulke, esines Ülem-Linda noorterakukese sekretär – naispoliitringi 
juhataja M. Naaber oma “programmilise” kõnega poliitringi lõpuistangul, kus ta muuseas nimetas: Abhaasia oludes 
ei ole võimalik kollektiive moodustada. Siin on krundid väga laiali pillatud ja Abhaasia on kollektiivseks tööks liig 
mägine. Arvestades sellega, ei rääkinud ma oma loengutes partei XV kongressi otsusi kollektiviseerimise kohta üldse.” 
(P. Ammer. Kollektiivmajapidamise seisukorrast Ülem-Lindas. – Edasi 12.12.1931, nr. 164) Samuti arvati Sulevis: 
“Ludvig räägib koosolekutel, et Sulevisse ei saavat kuidagi kollektiivi asutada, maad olla väga laiali, kõlbmatud ühiseks 
harimiseks jne. [– – –] Ludvigule ei anna alla ka kulakud V. Klük, J. Kera ja Koba. Ka nemad töötavad ihust ja hingest 
kollektiviseerimise vastu, rääkides, et kollektiivis tulla jälle orjapõlv, kus kepijunkrud orje piitsutama hakkavat.” (K. 
“Abhaasias pandi kollektiviseerimine kaheks aastaks seisma.” Kuulujuttudega ja viinaga kollektiivi vastu. – Edasi 
08.01.1930, nr. 3) Vt. ka J. Liiv. Kulakutel maa käest, kehvikud ja keskmikud kollektiivi. – Edasi 26.01.1930, nr. 10.

7  20.01.1930 arreteeriti nt. Jüri Baumberg ja Nikolai Vaarman, süüdistatuna nõukogudevastases tegevuses seoses 
põllumajanduse rekonstrueerimisega nõukogude võimu poolt. Mõisteti viieks aastaks kontsentratsioonilaag-
risse koos vara konfiskeerimisega. Edaspidise saatuse kohta võimuorganitel andmed puuduvad. (H. Sabbo. 
Võimatu vaikida I. Tallinn, 1996, lk. 602.)

8  1930. a. jaanuarist alates anti seoses kulakluse kui klassivaenlase likvideerimisega välja seeria käskkirju, inst-
ruktsioone jm. süüdistuste, väljasaatmiste, ümberpaigutamiste ja hukkamiste kohta. Osa dokumentidest on 
publitseeritud H. Sabbo raamatus “Võimatu vaikida”, lk. 254–286. 

 9 Vt. 1930. a. 10. veebruari Edasist M. Rebase sõnumit “Lähme kommuunasse!”. Eesti-Rohuaias olla kollektiivi as-
tunud sada protsenti kehvikutest ja keskmikest. 8. mai Edasis kirjutati järgmist: “Eesti-Rohuaias [– – –] räägitakse 
tihtigi: “Meil ei ole klassivõitlust. Meie oleme kõik ühesugused.” Selle omamoodi “hüüdsõna” järele alustati ka kol-
lektiviseerimist. Lühikese ajaga võeti kõik talumehed kollektiivi vastu, peale 2 kulaku, keda välja saadeti. Vastuvõe-
tute hulgas oli ka palju poolkulaklist elementi ja tumeda minevikuga isikuid.” (Kui ühes külakurnajaga kollektiivi 
ehitatakse... Kirjasaatjate Iks H. M., H. Mändi, Nõgese ja Kollektiivlase andmete järele. – Edasi 08.05.1930, nr. 50) 
Samuti astusid esialgu jõukad kollektiivi Sulevis. (Sulevi kirjasaatjad. Sulevi kulakline kollektiiv. Klassiliini 
moonutajad vastutusele võtta, artellis puhastus läbi viia! – Edasi 08.05.1930, nr. 50)

Aleksander ja Aliide 
Assmann lastega.  
1920.–1930. aastate 
vahetus Eesti-Rohuaias.
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me olema, kõik see asi paistab väga keeruline 
olema. Kui aga viimati nälga ei jää. Ja küll 
tehtakse aga kulakatega ülekohut, koledad 
maksud pannakse peale ja vist aetakse viimati 
majadestki välja. Mingit paha ei tea teind ole-
ma, aga kõik vihavaenlaste kaebtus.10

4. veebruaril. Täna käis juba komissija 
loomi ja kraami hindamas. Kõik kirjutati 
ülesse. Ainult tuba jäi veel oma isiklikuks 
omaduseks. Päris hale kohe kui hakkad seda 
assa järelle mõtlema. Oled siin palju aastaid 
tööd teind, ja suure vaevaga püüd oma elu 
parandada, nüüd järsku võetakse su käest 
kõik ära.11 See kollektiivi värk näitab nii tume 
olema, eks näe, kas viimati on nälg see pä-
ris külaline. Nüüd on see asi väga keeruline. 
Viidi jälle inimeisi kinni, eks näe, mis sellest 
kõigest tuleb.12 Ilmad on tänavu talve ütlema-
ta ilusad. Jaanuari kuu oli otsast otsani paljas 

ja soe. Saab näha, millal siis sadama hakkab, 
on loota vist suvel jällegi kuiva.

11. veebruaril aeti 13 versta peale pakke 
vedama. Läksime viiekeisti, õhtuks saime 
süüa, öö kõverdasime seal viletsal asemel 
ära. Homiku läksime pakkusi tooma, üks neli 
versta Mitaveiski poole. No küll olime nende 
pakkudega kimpus. Tee oli nii kole hull, po-
rine. Hobused puperdasid kõhuni pori sees. 
Tõime ühe korra ära. Ütlesime ülesse veda-
mise ja hakkasime kella 5 aeg kodu tulema. 
Öösi hakkas lund sadama ja sadas veerand 
arssinat lund maha ja oli 6 kraadi külma 
homiku. 

12. veebruaril aeti jälle Adleri kliisi ja hei-
nu tooma, ega nüüd pole muud kui tee seda, 
mida kästasse.

19. veebruaril tulime jälle voorist. Tulime 
kodu, siin olivad juba alganud ühistööga, olid 

10  Vt. 1930. a. 10. jaanuari Edasist: “Eesti Rohuaias [– – –] asub kod. A. Assman, keda täiesti kulakute kirja võib 
lugeda. Suvel oli tal kaks inimest maad puhastama palgatud. Nad töötasid kaks kuud, ilma lepinguta. Kartuli-
võtmise ajal töötasid Assmani põldudel 16 inimest, igaüks 6–7 päeva. Assman ise käis metsas pähkleid korjamas, 
ja müüs neid umbes 15 kotti erakaupmeestele. Võõrastav on see, et Assmani tegusid teavad külanõukogu 
liikmed väga hästi, kuid siiamaani pole nendest tarvilisi järeldusi tehtud.” (Ankur. Kulak kurnab, külanõu-
kogu haigutab. – Edasi 10.01.1930, nr. 4) Vt. 24. jaanuari lehesõnumit: “Eesti-Rohuaias elab kuulus kulak G. 
Sild, kes alaliselt võõrast tööjõudu kurnab. Olgugi, et Sildil hääleõigus võetud, töötab ta siiski edasi järgmistel 
kohtadel: 1) on riigiettevõtte veemõõtjaks, saab 15–20 rubla kuus, saab maksuta arstiabi; 2) on Eesti-Rohuaia 
loomakasvatuse ühisuse revisjonikomisjoni esimees. Kõike seda teab kohalik nõukogu, sellekohane sõnum oli 
ka ajalehes, kuid siiamaani mõnutseb Sild edasi. Vähe sellest! Kui mõned seltsimehed asjast Punase-Lageda 
nõukogule teatasid, “kaotati” teadaanne ära. Peale selle on sellekohased suusõnalised teadaanded nii Sildi kui 
ka kulak Assmani kohta tagajärjeta jäänud. Sarnase lepliku poliitika ajajad tulevad vastutusele võtta.” (Ankur. 
Teadaanded kulakute kohta… “kaovad”. – Edasi 24.01.1930, nr. 9) 3. veebruari lehes kirjutati maa müügist 
enne kollektiviseerimist: “Eesti-Rohuaias ei teata veel tänapäevani, et juba üle kaheteistkümne aasta on maa 
riigi omandus. Sealse maakogukonna liige J. Nahkur müüs oma maast ühe dessätini 300 rbl. eest A. Türkelile, 
kes omakord tükikese maad A. Hindovile edasi müüs. Seesama Nahkur müüs veel väikse maatüki kehvikule 
Johanna Türkelile 50 rbl. eest. Maakogukonna “juhid” ja külanõukogu volinik andsid sellele kombinatsioonile 
oma õnnistuse kaasa, selle-asemel, et Nahkurilt maa ära võtta ja kehvadele anda, kes oma 1/2 dess. maatüki peal 
virelevad. Kehvikud, kes maad läksid soovima, võeti alati sõimuga vastu.” (Väiksed inimesed. Eesti-Rohuaias. 
Kus tehakse veel kulakule pai? – Edasi 03.02.1930, nr. 13) 

11  18. veebruari ajalehest: “Jaanuari algpäevadel algas Eesti-Aias plaanikindel kollektiviseerimistöö. Enne seda 
korraldati individuaalset ettevalmistust üksikutes peredes. Esimesel koosolekul astusid kollektiivi liikmeteks 
24% kõigist üksikmajapidamistest. Siit edasi sulas kõhklemine nagu kevadine lumi. Kuu lõpuks jõudsime 
kollektiviseerida 100% kehvikute ja keskmikkude majapidamistest. Nüüd on kollektiivi juhatus ja nõukogu 
valitud, tööplaanid käsil. Läheb vast veel nädal aega ja meie oleme organiseeritud ühistööks valmis. Esial-
gu jäävad kõik kollektiivi liikmed vanadesse korteritesse, igaühele jäetakse isikliseks kasutamiseks väike 
juurviljaaed. Loomad, laudad, kuurid, loomatoit, viljaseeme, ja muidugi hobused ning kariloomad on juba 
ühiskondlustatud.” (Edasi. – Edasi 18.02.1930, nr. 19)

12  Vt. V. Maamägi. Uut elu ehitamas, lk. 142: “Hoolimata enamiku eesti talupoegade tugevast kiindumusest 
üksikmajapidamisse, valisid nad kolhoositee. See valik oli tingitud arusaamisest riigi põllumajanduse sotsialist-
likule arenguteele ülemineku vajadusest ja paratamatusest. Selle fakti mõistmine oli leninliku rahvuspoliitika 
tulemus, selle suure poliitilise ja kasvatusliku töö tulemus, mida teostasid Kommunistlik Partei ja Nõukogude 
võimuorganid eesti asundustes. See muidugi ei tähenda, et poleks olnud kahevahelolemist, kahtlusi, mõtte-
mõlgutusi ja arupidamisi naabritega.”   
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juba mitu vaheaeda ära lõhkund. Jah, kõik lõ-
hutakse ära, mis üksikmajapidamises nii väga 
tarvis läksid. Päris ilus jääb, kui need vaheaia 
rämps ära saab.13

3. märtsil. Elu on kaunis kirju, eila vee-
ti kulakate kraami Kreeki, Tombergi ja
Vaarmani, päris hale näha, kõik veetasse 
ära.14 Ja iga silmapilk võib nende oma kätte 
kord tulla, et kuskille kaugelle saadetakse. 
Peremehed on juba ammugi kinni. Peale nen-
de on veel 4 kulakuks tehtud, nende kraam 
on alles ära võtmata. Jah, nii see elu on, mis 
inimene on nii mitukümmend aastat korja-
nud oma töö vaevaga. Nüüd viiase ja hävitas-
se ilma et midagi süüdi oleks. Ja egas meiegi 
kollektiivis kindlad või olla, küllap ka meilgi 
on viimane laul lauldud.15 On veel kuulda, et 
tahetakse Punaselagedaga ühte panna, no 
siis on korrapealt elu otsas. Kas oleme tuleva 
aasta see aeg veel elus oma kohtade peal või 
oleme kuskil kerjamas. Oleme ikke töös ka 
käinud. Talv oli paljas ja ilus. Täna ööse hak-
kas jälle lund sadama, saab näha, kui palju 
ta tuleb.

12. märtsil. Täna on kroonu püha, Iseva-
litsuse kukutamise päe. Elame vana moodi, 
käime kollektiivis tööl j.n.e.16

19. märtsil. Laubä õhtu tulin saunast, ja 

sorgin mõne sõna. Oleme iga päev kõvasti 
ametis, täna istutasime puid. Oleme kõigest 
kolm peret meie pool jõge see kollektiivis. 

13  5. märtsi ajalehest: “Vastav komisjon arvestas kõigi perekondade varanduse ja peale selle asusimegi ühistööle. 
Peale igapäevaste sisemiste majapidamistööde võiks nimetada üksikmajapidamiste põldudevaheliste aedade 
mahalõhkumist, mis kollektiivis ülearusteks jäid, seati sepikoda korda, et kohe tööriistade remonteerimisele 
asuda.” (Kask; A. Laar. Töö on täies hoos. – Edasi 05.03.1930, nr. 25) 

14  1930. a. 15. veebruari lehenumbris selgitati, et täieliku kollektiviseerimise rajoonides kuulusid kulakute maja-
pidamised otsekohe likvideerimisele: “Nendes leiduvad valmistusabinõud, hooned, igasugused majanduslised 
ettevõtted antakse ühismajapidamiste fondi. Rajooni täidesaatekomiteed määravad kindlaks, kes kulakutest 
kuuluvad rajoonist väljasaatmisele ja keda neist võib jätta rajooni, välja saates vaid kollektiivi piirkonnast. Ku-
lakud, kes määratud väljasaatmisele, saadetakse maakohtadesse, kus tööjõust puudus ehk kus veel kasutamata 
maad leidub.” (Uus seaduseeelnõu kulaklise klassi hävitamise kohta. – Edasi 15.02.1930, nr. 18) Samas lehes 
lk. 3 oli loosung “Täieliku kollektiviseerimise raudne rull hävitab kulakute klassi!”. Jaanuari lõpus astusid 
Eesti-Rohuaias kollektiivi kõik külaelanikud peale “kulakute” – 56 peret. 5. märtsi lehes kirjutati: “Kulakute 
maad otsustati kollektiivi maade külge liita, kulakud ise aga kohalisest rajoonist välja saata. Nii hävitame 
tegelikult kulakud, kui klassi.” (Kask; A. Laar. Töö on täies hoos. – Edasi 05.03.1930)

15  8. mail kirjutati Edasis, et isegi artelli juhatus pole täiesti “puhas”: “Nii selgus artelli esimehe G. Kase varanduse 
hindamisel, et tal oli rohkem varandust kui mõnel jõukal, kuna ta siiamaani ametlikult kehvikute kirjas seisis. (Kask 
oli ju ise külanõukogu liige!). G. Kask eksploateeris isegi võõrast tööjõudu. 1926. a. pidas ta viis kuud palgata tee-
nijat, terve suve läbi kurnas naeruväärt madala palga eest sulast…” (Kui ühes külakurnajaga… – Edasi 08.05.1930)

16  5. märtsil omakülameestelt ilmunud artikkel “Töö on täies hoos” oli optimistlik: “Nii on nüüd “Edasi” p.-m. 
artellil 56 perekonda liikmeteks. Valiti 25-liikmeline nõukogu, 5-liikmeline juhatus ja 3-liikmeline revisjoni-
komisjon. Niisamuti valiti alalised juhatajad ka üksikute tööharude peale, nagu põllutööde juhataja, karjapi-
daja, tallimees, aednik, sigadekasvataja, mesinik jne.” Tutvustati ka aasta tööplaani (Kask; A. Laar. – Edasi 
05.03.1930, nr. 25).

Gustav ja Elene Kask, Eesti-Rohuaias 1930.
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Teised meie poolt jõge tahavad välja minna, 
seda igavest sodi on oodata.17

25. märtsil. Ilmad olivad tänavu talvel kau-
nis korralikud ja ka nüüdki kevade on kaunis 
ilusad ja soojad. Eila tegime esimest kollektiivi 
hakatust kündmiseks, kõigest 3 pluugaga.18 Ju-
ba tahavad enamjagu kollektiivist välja minna, 
eks näe, mis sest assast välja tuleb. Minul küll 
veel seda mõtet ei ole, mitte selles, et kollektii-
vis ei tea mis õnne leida. Võtad välja, mis sestki 
saab. Sest valitsuse siht on niisugune, sinna po-
le midagi teha. Esta ole kõik kaunis keeruline.

Käisime jälle väljas kaeru ja kliisi toomas.
7. aprillil. Sorgin jälle mõne sõna sellest 

prahist. Eila 6. aprillil oli kollektiivi üldkoos-
olek, seletati inimestelle seda kollektiivi assa 

ja manitseti inimeisi kollektiivi edasi jääma, 
sest varandust ei saa enne aasta lõppu kät-
te. Ja maad saab väljapool kollektiivi piirisi. 
Rahvas oli nii ärritatud, muudkui laske meid 
lahti kollektiivist.19 Koosolekul juba kisati ja 
karati. Saab näha, milleks see asi läheb. Meie 
pool jõge on kõigest 5 peret, kes kollektiivi 
jäivad ja tööd plaanikindlalt edasi viivad. Nii 
on ka teistes külades üle jõe ja Silla külas, 
mõni kolkosnik järele jäänud. Ole kui igave-
ne kurjategija, kõik vahivad su peale kõõrdi, 
vaata, et vastu kodaraid ei saa.20

10. aprillil. Oli kollektiivi üldkoosolek, oli 
see väljaastumine päevakorras. Asi on päris tõ-
sine, välja lastasse küll, ainult maa võetasse pa-
rem ära. Antasse kaugemalt maad.21 Elu saab 

17  1930. a. märtsi alguses teatas Stalin, et sundkollektiviseerimisel pole partei liiniga midagi ühist. 5. märtsil 
ilmus ajalehes tema artikkel “Peapööritamine edusammude tõttu” (Edasi 05.03.1930, nr. 25). Järgnes 
lihtsameelsemate inimeste massiline väljaastumine kollektiividest, mida kasutati vaenlaste paljastamiseks. 
Eesti-Rohuaiast: “Jaanuaris k. a., kus kollektiviseerimine algas, räägiti kehvikutest kui laiskadest ja et neid 
pole vaja kollektiivi lasta. Keskmikud läksid mühinal 100% kollektiivi ja lootsid kollektiivi juhatust oma 
kätte haarata. Varsti nägid, et nende plaan kukub läbi. Ja kui märtsikuus lugesid, et kollektiivi minek olevat 
vabatahtlik, siis hakkasid välja kippuma. Vaesekesed ei teadnud, et sellest vabatahtlusest Lenini ja partei 
juhised juba ammu olid rääkinud.” (Kollektivist. Rahvamaja kulakute kantsiks. – Edasi 23.05.1930, nr. 56) 
Vt. ka: Sulevi kirjasaatjate brigaad. Kollektiiv laiali, maad ära jaotada... – Edasi 08.10.1930, nr. 111. 

18  plug – ‘ader’ vene k.
19  Vt. ajalehest: “Juhatus lasi kulaklise elemendi tööjuhatajateks jne. Sellest asjaolust haarasid kulakud kinni. 

Nad suutsid kehvikuid ja keskmikke uskuma panna, et õige tee ei ole mitte nende kahtlaste isikute paljas-
tamine ja kõrvaldamine, vaid… kollektiivist lahkumine. Kahjuks leiduski kollektiviste, kes õnge hakkasid… 
Kulakud organiseerisid salakoosolekuid, kus väljaastumise teadaandeid sepitseti. Juba ennem võis märgata 
lõhkumistöö juhtumisi (omavoli tarvitamine J. Nahkuri ja G. Asmani poolt). Kui aga kõik “väljaastujad” 
organiseeritud olid, siis läks koosolekul lärm lahti. 45 perekonda astusid välja. Lõhkumistöö “juhtideks” olid 
jõukad J. Asman, J. Nahkur ja J. Reisman. Et lõhkumisplaan juba ennem valmis oli, seda näitavad järgmised 
faktid. Piibli mees J. Tüür, olles tööjuhataja, lasi kehvikutel kõige enne oma maad üles künda ja astus siis 
kollektiivist välja. A. Vaarman sõnas paljude kuuldes: “Las kollektiivlased teevad vilja maha, küll meie sügisel 
koristame.” Oli teisigi sellesarnaseid juhtumisi.” (Kui ühes külakurnajaga… – Edasi 08.05.1930, nr. 50) 

20  Ajalehest: “Edasi nr. 56 rääkis Eesti-Rohuaia “luuletöödest”, mis klubi näitelaval ette kanti. Kuna nüüd koosolekutel 
ja ajalehes seda sulimuli hukka mõistetakse, siis on viimasel ajal balagan klubist kadunud! Kuid ega ometi kallist luulet 
või kasutamata jätta! Salmipoisid kirjutavad oma kunsti paberile ja riputavad aiateivaste külge – rahvale lugemiseks. 
Salmides pilgatakse kollektiviste. Nad olevat käod, kes võõrastes pesades elavad. Kuule ometi, neil on kadedus, et 
kolhoslased elavad kulakute endistes majades! Samal ajal, kus need ässituse kirjad ringi käivad, korduvad ka teised 
tõsisemad kõlvatused: aia ülekäigu kohad (meie murdes “mulgud”) kistakse öösel lahti, väravad viiakse metsa, peide-
takse ära. Hommikul lähevad loomad artelli põldudele. Sellega loodetakse kollektiivmajapidamist lõhkuda ja lõpeta-
da. Aga see lootus on tühine. Artell on kevadise külvi korralikult lõpetanud. Kartuli ja maisi muldamine edeneb jõud-
salt. Algavad ettevalmistused heinatööle. Artell ei mõtlegi taganeda. Üldkoosolek 31. mail mõistis hukka lõhkujate 
kontrevolutsioonilise teguviisi ja tõotas aidata kurjategijaid kinni püüda. Peame seda sõna kindlasti.” (Rohuaedlane. 
Vaenlaste ussisisin meid ei kohuta. Eesti-Rohuaia väravad ja kulaklised “luuletajad”. – Edasi 20.06.1930, nr. 67)

21  Alguses olid kollektiivi maad killustatud. Kuid juba 1930. a. märtsis avaldatud “Põllumajanduse artelli näitlik 
põhikiri” nägi ette maade ühendamist, nii et väljaastujatele, aga ka teistele üksikmajapidajaile kollektiivi 
maade keskel anti asendusmaad äärealadel. (Edasi 10.03.1930, nr. 27) Nii toimiti ka Eesti-Rohuaias. Vt. 
Sulevist: “Küll itsitasid vaenulised ollused, kui kollektiivi maa veel 14 tükiks oli killustatud, kui kollektiivlastel 
tuli mitu kilomeetrit jalgsi mööda mägist teed käia. Nüüd seda enam ei ole, artelli käes on küla keskkohast 
34 hektarit maad, sellest 8 hektarit viljapuude all.” (Kollektivist. Õige klassiliini läbiviimise ja töödistsipliini 
tõstmise alusel kindlustame Sulevi kollektiivmajapidamise seisukorda. – Edasi 15.02.1931, nr. 18)
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kaunis keeruline olema, sest vihavaen on nii 
kole suur. Eks näe, mis sellest assast tuleb.

14. aprillil. Täna käisin Tindi kraami alla 
toomas, niisama sai ka eila käia kraami too-
mas. Eila oli jälle suur koosolek, oli väljast 
isikuid. Võetasse krundi maad väljaastujatel 
ära, eks näe, milleks see asi viimati läheb. 

16. aprillil. Tehti miilitsa poolt meil läbi-
otsimist, kõik kohad nuusiti läbi, aga õnneks 
midagi ei leitud. Saime enne ära koristada, mis 
oli. Arvasime juba ette ära, et üleaedsed on 
niisugused õelused ja sellemoodi läks õnneks.

20. aprillil. Täna on esimene lihavõtte püha. 
Ei saa arugi, et lihavõtted on teiste aastate liha-
võtetega võrreldes. Alati suur pühade etteval-
mistamine, nüüd üskui ei oleks midagi. Mudu 
elu on ka kaunis keeruline. Oleme veikse 
kruppega, kes kollektiivi jäid. Väljaastujad 
on kole vihased. Krundid võeti neil käest ära 
kollektiivile. Saab näha, kudas meie seal peal 
töötada saame. Löövad viimati mõne maha.

2. mail. Küll rutates lendavad päevad, nii 
rutul ja lennul see inimese elu lendab edasi. 
Sa kobad kui pimedas kotis edasi, ei tea mi-
dagi, kuspoole rühkima peaksid, niikaua kui 
vanadus käes ja jääbki eesmärk kätte saama-
ta. Või lihtsalt kas sa oled oma elu rada õiges 
roobastes astunud. Niisama olen minagi tükk 
elu ära elanud. See elu on läinud linnutiivul. 
Mäletan veel selgesti, kus lapsena rõõmul 
jooksin ja mängisin, kus veel mingit muret ei 
olnud. Mäletan sedagi, kui oleks alles eila ol-
nud, kus mu armas isa peale lühikest ja rasket 
haigust igaveselle puhkuselle läks. On kõik 
selgesti meeles, kus me isa taga leinates oma 
veikse tööjõuga, ema kui kana poegadega oma 
elu ja kohta üleval pidasime. Nii lennul läks 
see elu. Mõne aja pärast olen ma juba noor-
mees. Trallisin siiski noorematega ühes, üheski 

tantsupidust mind ei puudund, ühtki tantsu ei 
läind mööda, kui mina põrandal ei kargand.22

Niisama olin ma joomapidudest kaunis usin 
osa võtma. Sest sel ajal oli seda samagonni 
keetmist23 harilik asi, igalühel oli seda laialt, nii 
mekkis ta mulle kaunis heasti. Ka tüdrukutega 
sai mitmedki veiksed ärid ära peetud, krabatud 
ja kodu saadetud. Aga sarnases mõttes ei ligi-
nenud ma kellegile plikale, et plikaga midagi 
musta kombe vastast üle elada. See oli küll 
minu meelest jälk ja inetu, mis ainult abielu-
rahva õiendada olgu. Ja ka sarnaste poiste ja 
plikade peale vaatasin kui porisse tallatud ini-
meste peale, kes oma hea tahtmisega siledalt 
teelt sopasse on jooksnud. Mäletan nii selgesti 
möödaläind aegasi. On jällegi aeg edasi läinud, 
olen juba mõni aeg naisemees. On jällegi nii 
selges pildis silma ees, kus ma alles oma tei-
sepoolega trehvasin. Kus tuli öösite kaugele 
Kuteri minna, et jälle oma kallimat näha. Ja 
jälle neid pühapäeva õhtuid oodata ja ööd otsa 
kallistada. See öö oli kui üks tund ja oligi hom-
mik, mis tahtmata kodu ajas. Ja tundmus oli nii 
hea ja armas, kui koos viibisime, et sest kaua 
aega mälestus järelle jääb. Mudugi on nüüdki 
see elu hea ja armas, aga ta on üstkui igapäe-
vane. Sest harva kokkujuhtumine on ikka arm-
sam. Ei ole ma oma naisevõtmises veel kordagi 
tagakahetsend. Elu on läinud kaunis lõbusasti. 
Olen kaunisti oma teisepoolega rahul.

Mudu elu on kaunis keeruline. Oleme 
kolkosis veikene protsent mis sisse jäivad. 
Klassivõitlus on meiegi külas suur. Paergusel 
korral olen küll kindel, et kui võitlema sai 
hakata, siis tuleb ka võidelda ja läbi viia, kui 
nad mitte enne ära ei noti.24 Eila ja ülaeila 
olid maipühad, käisime rongikäigul. Nii see 
elu läheb vähehaaval edasi, kui mingid äpar-
dused ega muudatused ei tule, sest nüüd 

22  Tantsulustist kirjutati lehes: “Eesti-Rohuaia noortele on tants juba nii sügavale sisse juurdunud, et muu töö selle 
taha hoopis varju jääb. Kord seadis punase nurga nõukogu pidudel tantsu jaoks eraldi piletid sisse, et niiviisi 
tantsutuhinat vähendada. Selle ettevõtte vastu teeb aga nõukogu liige M. Solõmov ägedat kihutustööd, sõimab 
teisi punase nurga aktiviste jne. Häbiposti niisugused.” (M. R. Ikka veel tants... – Edasi 31.01.1930, nr. 12)

23  1925. a. kehtestati Nõukogude Liidus riiklik viinamonopol.
24  Ajalehest: “Nüüd aga sõimatakse kollektiviste: – Vargateks. –  Vereimejateks. – Võõra vara röövijateks. [– – –] 

Alaline sõimamine ja ähvardamine närveerib kollektiviste. Seda enam, et sõnadele järgnevad teod. Suve jooksul 
on ette tulnud mitu juhtumit, kus jõukamad üksikmajapidajad omavoliliselt end “oma”, s. o. kollektiivi põllult 
vilja on püüdnud koristada. Et vahekordi mitte veelgi teravamaks ajada, lahendasid kollektivistid asja ilma 
kohtuta. Oli isegi kallaletungimisi, süüdlasi karistas proletaarne kohus.” (A. Saar. Eesti-Rohuaia kollektivistid 
võitluses p.-m. artelli “Edasi” kindlustamise ja laiendamise eest. – Edasi 21.09.1930, nr. 104)
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oleme kõigest oma varandusest lahti. 
14. mail. Käisime pirevallis jahi peal, hak-

kas sadama, olime öö pirevallis ja tulime tei-
seks lõunaks alla. 

31. mail. Elu läheb omasoodu edasi, ehk ta 
küll keeruline on. Tööd on laialt, sest vilja sai 
laialt maha tehtud. Nüüd lõhu seda muldamist 
kas jätkust lahti. Ja teiseks muldame neid ka, 
mis välja läksid, ise tegid kollektiivi maa pea-
le. Jah niisugust assa pole veel enne olnud, et 
mine teise vilja korjama, mis teine maha te-
gi.25 Põle veel koristatud, aga loodame, antasse 
paergu suured õigused. Jah veider ta küll, aga 
midagi pole parata, kui tahad valitsuse sihis 
edasi minna. Eks ootame, mis tulevik toob.

7. juunil. Täna on esimene nelipühi püha, 
üstkui ei saa arugi. Vanasti oli suur lootus kui 
pühad tulid, sai juua ja trallida kui hirmus. 
Kõik vana kaob vähehaaval. Minevasta ne-
lipühis hakkasin oma sehtiga peale, on juba 
sellest aasta ära lennanud.

15. juunil. Ilmad on tänavu siiamaale kole 
vihmased. Saab vähehaaval seda tööd mütata, 
on teist küll kole palju.

6. juulil. Elu läheb kaunis kenasti, olen elus 
ja terve. Ilmad on ainult vihmased, kaunis tä-
bar on heina teha. Tööd on kole palju, ei taha 
kudagi selle tööle vastu saada. Kukuruss26 on 
suuremalt jaolt teiselle korrale muldamata. On 
kõiki seda rämpsu palju. Eks näe, kudas sügi-
se selle koristamisega lugu läheb. Saab näha, 
kudas see sissetulek on. Tahaks sügise poole ka 
kuskille sõitma minna. Homme on 7. juuli,27

kui ma esimest korda Kuteri läksin ja minu 
sehvt hakkas, kui seal toalakas kallistasime 

ja õnnelikud olime. Jah, nüüd on juba aasta 
möödas. Olen kaunis koduseks inimeseks jää-
nud, väga harva, kui seltsimajas käin.

19. juulil. Täna olen kodu, jäin haigeks, rin-
nus on midagi. Küll on igav see päev kodu olla. 
Homme mõtlesin tohtre juurde minna, saab 
näha, mis tohter räägib.28 Elu läks siiamaale 
vähehaaval, tööd on kole palju. Hommiku va-
ra ole platsis, murra kui hirmus. Saab näha, 
kudas sellega valmis saame. Ilmad läksid ka 
üle vist, hakkab nüüd kuiv liiga tegema.

11. augustil. Ilmad läksid tänavu niisama 
kuivaks kui minevasta, vist kõrvetab kõik ära. 
Elu läheb vähehaaval, korraldasime ühissöö-
gimaja kollektiivi. Minu asi on ikke räbalavõi-
tu, ikke olen haige. Täna käisin Varetsi peal 
tohtre juures, seal ei old ma enne saanud, 
tohter ütles maksa haige olema. Eks näe, kas 
hakkab praavima.

12. augustil hakkas hommiku vihma sada-
ma. Küll oli hea meel kõigil, et jälle sadama 
hakkas.

15. augustil. Täna jäin töölt kodu ja otsus-
tasin lesida ja ennast praavitada. 

18. augustil. Mina olen tänavu nende hai-
gustega kimpus, nüüd jäin jälle kõhutõppe, see 
pitsutab jälle kõvasti läbi, käisin jälle rohtusi 
toomas, saab näha, mis ta viimati teeb.

23. augustil. Täna on laubä õhtu, olen 
juba tervem, käin kollektiivi tööl, kõhutõbi 
läks õnnelikult mööda, mutsitas29 natuke ae-
ga, küljes on veel natuke haige, saab näha, 
kas kaob ära. Muud iseäralikku ei ole mida-
gi. Remonterime susnisi30, hakkab kuivatus 
varsti pealle. 

25  Väljaastunute põllud koos mahakülvatud viljaga jäid kollektiivi. Sulevi kirjasaatjad väitsid vastupidi, et kollek-
tiivi astunud kulakud lasid kehvikutel oma maadel tööd ära teha ja astusid seejärel välja, neile olla tagastatud 
ka ülesharitud maad. (Sulevi kirjasaatjad. Sulevi kulakline kollektiiv… – Edasi 08.05.1930)

26  kukuruss – ‘mais’ vene k.
27  7. juulil 1930. a. toimus Eesti-Rohuaias Musta mere ringkonnakohtu 7. jaoskonna istung, süüpingis olid Jüri 

ja Jaan Nahkurid ning J. Reisman. Süüdistuseks oli agitatsioon põllumajandusliku artelli vastu ja terroriga 
ähvardamine. Süüdistatavad olla “jõukad keskmikud”, kes sattusid juba väljasaadetud kulakute mõju alla. 
“Proletaarne kohus [– – –] talitas nii, nagu seda nõuab klassiliin ja proletaarse riigi huvid: klassivaenlase 
agendid, kollektiivi lõhkujad Nahkurid ja Reisman mõisteti igaüks 3 kuuks sunduslikule tööle.” (H. Mänd. 
Kulakute käsilased said teenitud palga. – Edasi 17.08.1930, nr. 90)

28  Arstiabi ja ravimid olid kollektivistidel tasuta, sellest vt. ka: A. Saar. Eesti-Rohuaia kollektivistid… – Edasi 
21.09.1930. Päevikust jäi mulje, et arsti juures käidi sageli ja tulemusteta. 

29  Mutsitas<mučhit’ – ‘piinama’ vene k.
30  Puuviljakuivati, vene k. sõnast sušit’ – ‘kuivatama’. Susnidest Sulevi külas vt.: H. Pärdi. Abhaasi ANSV Sulevi 

küla eestlaste elatusaladest 1885–1930. – ERM Aastaraamat XXXV. Tallinn, 1984, lk. 113.
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31. augustil. Elu läheb vähehaaval edasi. 
Tervis ei ole veelgi korras, aga siiski on juba 
ikka niipalju parem, et võib juba tööl käia. On 
seda tööd koledat moodi, hakkame selle kui-
vatusega peale, teeme teist susni otsa, siis ehk 
läheb jõudsamine. Ilmad on siiamaale kaunis 
korralikud, tuli natuke vihma, läks jälle üle.

27. septembril. Ajaratas on jällegi tükk 
aega edasi veerenud. Olen tänavu suvel haige 
olnud ja on ka tööd saanud rühmata hullu-
moodi, see on küll midagi hullu tegemist, ei 
enam ühtegi puhkepäeva, muudkui üks töö 
ühtelugu, saab ööd läbi susnide juures oldud.31

Tänavu on aga see ploomisaak kaunis ahter, 
vedasime ühe nädali kreegi kolkosi susni pea-
le. Nüüd hakkavad juba vähemaks jääma, 
saab veel üks nädal rühmata. Aga vili on alles 
kõik koristamata. Kibe ta on küll. Ilmad on ka 

meie järelle olnud ilusad. Mudu vahekord on 
ikka endine kolkosnikute ja üksikmajapidajate 
vahel. Üleeila oli koosolek, maamõetja andis 
maa-assast aru, maa on jälle ümberkorralda-
tud. Kolkosnikudele kantasse kõik lähemal 
olevad maad. Küll seda kisa ja kära jälle oli. 
Saab näha, mis nad viimati teevad.

28. septembril. Täna on puhkepäev, käi-
sime plooma susni peale korjamas, õhtu pidi 
punase nurga revideerimine, sotid on segi.32

Viimane kord olgu niisugust ametit võtta... 
21. oktoobril. Juba jällegi on hulga aega 

läind, kui ma viimati mõne rea kirjutasin. 
See suvi on kohe lennul läind, alles ikke oli 
kevade, kus me oma kolkosi assa hakkasime 
sättima. Aga nüüd on juba sügis käes. Seda 
tööd on nii kole palju old, et ei ole saand üm-
ber vaadata, praegu on kibe kartulivõtmine, 

31  Septembris kirjeldati Edasis Eesti-Rohuaia kollektiivi töökorraldust. Tööpäev olla kestnud keskmiselt kümme 
tundi. “Naisterahvaid lasti 1 tundi varem töölt ära – kodustele talitustele.” Töö alguses, vaheaegadel ja lõpul 
anti kellalöömisega signaali. (A. Saar. Eesti-Rohuaia kollektivistid… – Edasi 21.09.1930, nr. 104)

32  Ajalehes kirjutati, et kuna punase nurga sekretäri Johanna Vaarmani pere kaotas jaanuaris hääleõiguse, pidi ta 
lahkuma. Juhataja Karl Naeltok kirjutas aga kollektivistide pilkamiseks salme. “Kiiremas korras punane nurk 
puhastada, kultuurkomisjon luua ja kõik kultuursed jõud kollektiivi huvides ühiskondlisele tööle koondada.” 
– Nii kutsuti üles ajalehes. (Kollektivist. Rahvamaja kulakute kantsiks. – Edasi 23.05.1930, nr. 56)

Ploomide ja pirnide kuivatamine susnis, Eesti-Rohuaias 1930. aastate alguses.
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ööseti puhastame kukurussi, ei ole ühtegi 
puhkepäeva, muudkui üks töö ühtepuhku. 
Jah, sedasi kipub ikka liiale minema. Ilmad 
on tänavu ütlemata ilusad, et saab ikka seda 
vilja koomalle. See nädal oli laada aeg. Laat 
pidi tänavu kaunis vilets, mina laadale ei saa-
nud, olen tööjuhataja ja selle moega ei old 
võimalik laadale minna.

1. novembril. Elu veereb omamoodi edasi, 
see tänavune suvi ja sügise on läind nii ruttu 
üstkui põleks oldki. Seda tööd on saand murda 
küll öösid ja suurem osa puhkepäevasi, nüüd 
on juba esimene november, aga meil on vilja 
alles küllalt koristada, pooled kartulid on veel 
võtta ja ka kukurussa on veel osa koristada. 
Saab näha, kudas ta nende ilmadega kanna-
tab. Kõik vili mis müügile, läheb kroonu vas-
tuvõtmise punkti. Mõni asi on küll kole odav, 
nagu kartulid 72. kop., kunas üksikmajapida-
jad müüvad 10 ja peale 10 rubla puud, muude 
produktidega üst nuriseda ei või. Tänavune 
aasta on kaunis keeruline, kõigest assast on 
suur puudus. Kooperatiivid on tühjad, seal 
midagi pole, tuletikka sa ka vabalt osta ei saa. 
Eks vaatame, mida tulevik toob, sedasi sest 
elust ka suurt andi ei ole.33 Oleme küll kollek-
tiivis, aga siiamaale ei ole midagi mingi assaga 
varustamist ja päris paljajalu. Homme on lõi-
kuse püha ja ühtlaisi ka kollektiviseerimise 
päev, saab näha, kas mõni kirjutab kollektiivi. 
Ilmad olid tänavu sügise siiamaale ütlemata 
ilusad, nüüd hakkas sadama.

2. novembril pühitsesime lõikuse püha 
ühes põllusaaduste väljanäitusega. Tehti aru-
annet kollektiivi tööst. Nii ka tehti ettepane-
kuid uute liikmete vastuvõtmiseks, paergusel 
korral küll sooviavaldajaid ei olnud, olid en-

nem vastu kõik sellele. Eks näe edespidi, mis 
teevad, sest üksikmajapidaja elu on kaunisti 
kitsendatud. Kui kollektiivi ei taha tulla, siis 
peab põllupidamise maha jätma ja midagi 
muud tööala otsima.

7. novembril. Oktoobripüha õhtul.34 Täna-
se päeva olin kodus, vihma sadas, hommiku-
poole põõnasin hea tüki aega, teine ööse oli-
me kukurusa puhastamas. Õhtul ei mõtlend 
ka kuskile minna, kõik suurem hulk inimeisi 
läksid Punaselagedalle. Reedel tulin väljast, 
käisime jahu toomas. Elu on endine, ilmad 
on ka kaunis korralikud, vahel tuleb natuke 
vihma, aga niisugusi pikki sadusi pole olnud. 

Töödega oleme kaunis puntras, kartuli 
on veel pooled võtta, kukurussiga oleme küll 
kaunis juttis. Saab näha, kas jääb mõni ports-
jon kartuli lume alla. Eks ta ole, tööd palju, 
inimeisi vähe. On veel nendegi väheste hul-
gas, kes ei saa tööl käia, nagu lastega naised 
ja saajad naised, millede hulgas ka minu eit 
on. Lähemal ajal peaks ka meile uut peret 
juurde tulema, kui kõik ilusti läheb. Lähebki 
see elu kaunis koduseks. Läheks ka pühapä 
õhtul seltsimajasse. Alma on sarnane et ei 
hooli enam nii käia ja põlegi korralik niisu-
gusel ajal käia. Üksi ei taha üskui minna, sest 
nüüd ei ole enam nagu enne, et läksid sinna 
teistega ühes trallima ja ka plikasi kräunuta-
ma, sest nüüd on teised elutingimused.

19. novembril. Eila öösi oli juba lund 
maha sabistand, tahab vist meie kolkosi vil-
jad osalt korjamata jätta, nagu kartulitega, 
mida alles palju on võtta. Täna olin Roosa 
isal kerstu tegemas. See vanamees reisis siit 
ilmast ära, no temal oli ka juba aeg minna, 88 
aastat on juba tükk aega, sest ta on ju orjaaeg 

33  Ajalehe juhtkirjast samal ajal: “Ennenägemata vaimustusega, ennenägemata energiaga ehitab Nõukogude Liidu 
töörahvas sotsialismi. Suured on meie saavutused, ainult vaenlane ehk pime võib neist vaikides mööda minna. 
Kuid tee sotsialismile pole mitte kerge.” (Tööliste ja talurahva kirjasaatjad eelpostile! – Edasi 23.09.1930, nr. 
105) 23. oktoobri Edasis avaldati loosung “Kollektiivmajapidamiste hulgalise ehituse esimese aasta tagajärjed 
näitavad pimedalegi ühise töö määratusuuri paremusi” ja mitu samas võtmes artiklit. 2. novembri juhtkiri 
kandis pealkirja “Möödunud aasta hiiglasuured edusammud kindlustavad viie-aasta plaani täitmist nelja 
aastaga” (Edasi 02.11.1930, nr. 121). 

34  1929. a. pole A. Rootsi päevikus ühtki märget uutest tähtpäevadest. Küll aga kirjutati sellest ajalehes: “Ok-
toobri lastepidul loobiti näitelavale pardipoegi ja kutsikaid, et laste etendust segi ajada, samal ajal puhvet 
kauples ja käratses, mattis väikeste näitlejate hääled kinni. Kool jäi oma joonele kindlaks. Kollektiviseerimise 
kuudel kuulsime rahvamaja näitelavalt ainult koolilaste deklamatsioone, mis ülesehitust õhutasid. Punase 
nurga tegelased rääkisid näitelaval poiste ja plikade vahejuhtumistest õhtul ja öösel.” (Kollektivist. Rahvamaja 
kulakute kantsiks. – Edasi 23.05.1930, nr. 56) 
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sündinud. Olid punased matused, ilma papi-
ta, esimene meie külas.35 Paistis küll veider 
olla, aga eks kõik asi ole esti veider.

30. novembril. Täna pühapä õhtul mõtle-
sin jälle mõne rea kirjutada. Täna läksid tei-
sed noorematest punasenurga koosolekulle, 
ma ei viitsind minna. Jah, olengi päris laisaks 
ja vanaks läind. Teinepool on ka viimase-
tuhandepeal ümber kukkumas, eila hakkas 
teisel veel pea valutama ja palavikku oli kaunis 
heasti. Päris hirm selle eidega selle pudenemi-
sega, tahaks ikka haigemajasse saata, saab nä-
ha. Ilmad on jälle kaunis ilusad, võtame kartu-
li, saab veel päeva kolm võtta, hommikuti on 
juba 2 kraadi külma. Saavad kartulid ülesse, 
siis tuleb rukkeid tegema hakata ja puid istu-
tama hakata. Sarasi on veel korraldada.

17. detsembril. Mõtlesin mõne sõna sorki-
da. Oleme puuistutamisega ametis, vehime iga 
päe auke teha. On ka juba 5 hektarit istuta-
tud, 16 hektari istutada. See on aga plarakas. 
Eks näe, ilmad on ka kaunis ilusad. Kartuli on 
ka veel üks pool dessatini võtta. Mudu elu on 
omas olemises. Vanaeit on ikka omas olemi-
ses, ootame ikka iga päev.

20. detsembril. Täna laubä õhtul istun ük-
si tuas ja mõtlen seda ilmaelu järele, nii ka 
tekib soov mõni sõna paberille panna. Küll 
ruttu ja ruttu läheb see inimese elu. Ehk küll 
on ta vahel konarik ja kõiksugu takistustega. 
Aga ikkagi veereb see eluvanker üle. Ehk ta 

küll paljugi poole tee peal rusude alla oma 
raskete ratastega puruks vajutab, ja kaovad 
jäädavalt unustusehõlma.

On minulgi juba tükk aega ära elatud. See 
möödaläind aeg keerleb silmade ees kui oleks 
eila olnud. Kus poissmehena teiste hulgas 
trallisin. Ehk jälle viinapudeli juures kuraa-
sitasime, kus ka vahel tuli käpuli käia. Ja kui 
pudel vahel meeste peale veike oli, siis said 
õlekõrred appi toodud. Kui olivad pühad, sai 
külapidi kolatud, tantsitud ja trallitud. Kui sai 
trehvama hakatud, koos teineteist kallistades. 
Nii suur igatsus ja tahtmine oli teineteist taga 
nõuda, kus öösiti pikad mägede teed said ära 
käidud. Need ööd kadusid kui mõni minut, 
alati oli soov, et oleks ta mitu korda pikem, 
et see hommik nii ruttu ei tuleks. Jah, see on 
see armastus, mida nii paljugi raamatud ja 
romaanid räägivad ja ka tegelikus elus silma 
paistab.

Nüüd olen ma juba tükk aega naisemees. 
Olen ka ära näind, et truimat sõpra peale naise 
ei ole. Naine peab olema, kellele sa kõik võid 
välja puistata. Kui abielupaarid teine teisalle 
veavad, siis on läbisaamine võimatu. Täna is-
tun üksi kodus, naise saatsin haigemajasse uut 
ilmakodanikku muretsema. Lõpetan selle kor-
ra, kell lõi 10, tarvis magama minna.

26. detsembril. On jälle Jõulupühade aeg 
kuupäevade järele. Aga tegelikult ei pühitse 
keegigi, ainult mõni üksikmajapidaja peab 

35  Ilmalikud kombetalitused suruti peale hirmuõhkkonnas, nii maeti ka vanainimene “uut moodi”. Ülem-Lin-
dast kirjutati 1930. a. aprillis, kuidas noorteühingu liige J. Tilk tegi koosolekulemineku asemel kodus mürdist 
“krantsi” ja ruttas sellega linna “kellegi kapitalisti matusele”. Sõnum lõpetati korralekutsuvalt: “Rohkem 
kasvatustööd ja distsipliini! Neid aga, kes võõraste elementidega sobivad, tuleb noorteühingu ridadest au-
paklikule kaugusele kupatada.” (Tõsine. Noorte rakukese töö on nõrk. – Edasi 26.04.1930, nr. 46)
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veel. Jah, vanasti sai oodata, olid päris assad 
teised, sai valmistada, küpsetada seda pirukid 
ja seda joomapoolist kõiki moodi. Esta olnud 
asi ka, inimene sai mõne päeva oma tööst-
vaevast puhata. Alles minevasta olid pühad 
kaunis juttis. Võtame mõned head aastad ta-
gasi. Mindi Jõululaubä õhtul kirikusse, jõulu-
puud põlesid igal pool. Oli ka kaunis kena, oli 
inimestel üks asi oodata. Nüüd on niisugused 
ajad, saab näha, mis ta edaspidi tuleb. Mudu 
elu läheb vanamoodi. Alma oli Järve juures, 
haigemaja lähemal, täna oli sealt haigemajja 
läind, nii et lähemal ajal on midagi oodata, 
võib-olla homme kuuleb. Ilmad olivad kaunis 
külmad, 8 kraadi ümber külma, läks järsku 
soojale ja nüüd sajab vihma.

28. detsembril. Täna pühapä hommiku 
käisin Punaselagedal. Käisin ka oma teist-
poolt ja uut perekonnaliiget vaatamas. Suur 
poisipõrakas, et lase aga olla. Alma ka ei ole 
väga haige. Loodame, et asi heasti läheb.

1931

1. jaanuaril. Täna hommiku läks uni ära, 
tõusin üles ja hakkasin kirjutama, uudisi on ka. 
Eila tõin oma naisukese ja pisukese poja kodu. 
On nii armas see olemine, kui naine kodu on ja 
veel üks pisikene perekonna liige juures. Alma 
on ikka haige, küll ta praavib vähehaaval. Ema 
on ka kaunis kõvasti haige, saab näha, mis te-
mast saab. Mudu elu on vana tooni peal, lumi 
on maas, külma on ka kaunisti. Hakkan hobusi 
ettepanema, pidin Järvele puid vedama.

15. jaanuaril. Viskame jälle mõne sõna 
paberille. Ilmad on soojad ja ilusad, lumi on 
kõik ära läind. Saab näha, millal ta seda tal-
ve matsutama hakkab. Ema on ikkagi kaunis 
haige, saab näha, mis ta teeb. Hull küll, kui 
ei saa terveks. Eks ta ole toeks ja abiks igal 
pool. Nüüd olin viis päeva ispolniteliks36, sai 
joosta kõik mäenukad läbi. 

26. jaanuaril. Ilmad on külmad, mineva 

nädal tuli lund arssina osa, täna hommiku oli 
10 kraadi külma. Homme hommiku tuleb Sot-
ši minna, 10-aasta mehed. Registratsiasse või 
proovi mobilisatsia, eks näe, mis nad meie-
ga teevad. Eks see sõda ole upil ühtepuhku, 
kapitalistilised riigid valmistavad sõja vastu, 
nii peab ka nõukogude riik valvel olema. 

Saab näha, kudas sinna Sotši saab, lumi 
on, kas tuleb jala minna. Kollektiivi aastaaru-
anne on ka alles tegematta. Kui Sotšist tagasi 
tuleb, siis saab kohe tehtud. Muud uudist ei 
ole ka midagi. Eila suri jälle üks noor mees 
ära, jah, see ilma elu on nii veider, täna oled 
elus, homme võib ei tea mis juhtuda.

30. jaanuaril. Täna tulime Sotšist kodu, 
sai see ropsakas ka läbi. Ülesse tulek tuli 
enamjägu teed jala, saeveski juurest saime 
autu peale, sedasi saime aegsasti kodu. Al-
la läksime 27. hommiku, regedega läksime 
K...ni, sealt jala, sadas, saime läbimärjaks. 
Moldovkas olime ööd. Hommiku läksime 
rongiga Sotši. 28. jaanuaril olime Sotšis. 
Kolasime niisama, numre võtsime. 29. läksi-
me ette, seal registreeriti meid ära, räägiti, 
mikspärast registreeriti ja meid senna kutsuti. 
Muidugi see on kõik tulevase sõja pärast, na-
gu ta uppil on tulemas, eks näe, kudas läheb. 
Hull on ta küll kui see tapatalgu jälle tuleb.

3. veebruaril. Olin päeva otsa kodus, te-
gin rattaid. Olengi päris haige, paised on mitu 
tükki külles, käimine on päris valus, valutavad 
kangesti. Ilmad on soojad, sajab vihma, lund 
on ka natuke.

Kollektiviseerimine hakkab jälle täies 
hoos minema, mineva püha oli jälle koosolek, 
seletati, et muud teed üle ei jää. Kas lähed 
tööliseks, ütled maast lahti või lähed kollek-
tiivi.37 Sest üksikmajapidajatele enam asu ei 
anta. Siiamaale ei ole veel keegi kollektiivi 
hakanud, ootavad kollektiivi aruannet, eks 
näeme siis.

12. veebruaril. Jälle läheb kollektivisee-
rimine täies hoos. Täna õhtu oli kollektiivi 
aruanne ja ühtlaisi ka uute liikmete vastu-

36  ispolnitel’– ‘täidesaatja, täitur’ vene k.
37  Ajalehes kirjutati, et ka Eesti-Rohuaia punanurga juhataja Karl Naeltok on lahkunud sama aasta märtsis 

kollektiivist, märkides avalduses, et läheb metsatöödele. (Kollektivist. Rahvamaja kulakute kantsiks. – Edasi 
23.05.1930, nr. 56) 
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võtmine, 10 teadaannet vaadati läbi ja võeti 
vastu. Muud teed ikkagi üle ei jää. On küll 
veelgi mitmedki, kes kollektiivi vastu kõvasti 
on ja kollektiivi surmani ette kujutavad, et 
seal enam elu ei ole. Aga pole vigagi, elasid 
ikka need ka ära kes sinna jäivad. Näituseks 
meiegi perel tuli aastane sissetulek 1200 rub-
la, mudugi produktidega ja kõigega kokku. 
Sellel ei ole viga midagi, kel mitu töötegijat. 
Üksi suurt peret toita on igal pool raske. 

Ilmad on ilusad, lumi on läind, päris ke-
vade sorti. Saab näha, mis ta edespidi teeb. 
Mudu elu on omamoodi, veike Eero kasvab 
päevpäevalt suuremaks. Mina isi olen paise-
tega hädas, üks lõpeb, teine ajab uuesti.

15. veebruaril. Täna õhtu olid kollektiivi 
aparaadi ümbervalimised ja vana pravlenja38

ja revisjonikomisjoni39 viimased aruanded, 
võeti uusi liikmeid vasta nüüd. Nüüd on 
varsti kõik küla kollektiivis, veike protsent 
on paergu mis väljas on.

2. märtsil. Meie kollektiiv kasvab iga päe-
vaga, mõned üksikud on veel väljapool kol-
lektiivi. Käivad juba uued liikmed tööl. Talv 
on tänavu siiamaale kaunis korralik või õige-
mini pole teda suurt olnudki.

5. märtsil. Elu läheb vähehaaval. Sai tööd 
rühmatud teha, ilmad olivad ilusad, nüüd tuli 
natuke lund, saab näha, ehk tuleb veelgi. Tä-
navu talvel on niisamasugune robin kui mi-
neva talvel, kõige selle kollektiviseerimisega 
ja kulakute puistamisega tehase jälle paljaks 
ja saadetakse mõni pere minema. Päris hull 
kohe, kudas inimesed paljaks tehakse.40 Kol-

lektiviseerimisega on meie külas lugu kaunis 
korras, veike protsent on veel väljas.41 Ja nen-
destki lähvad muist töölisteks. Nii et mõned 
üksikud jäävad üksikmajapidajateks. Nüüd 
on seda slantsi42, tööstus tarvitab inimeisi. 
Mõõdetakse meie jõge hoolega, räägitakse, 
et hakatakse elektrijaama tegema. Siis oleks 
küll tore olema. Saab näha, võib-olla ehk tu-
leb ka midagi. 

Mina olen täna töölt kodu, olen haige. 
Niisama tunnen haige olema kui mineva su-
vel. Saab näha, kudas ma tervise tagasi saan. 
Ega see tervise tulemine nii hõlbus ei ole kui 
haigeks jäämine. Andsin täna teadaande sis-
se tööjuhataja kohustest lahti saamiseks, saab 
näha, mis nad teevad. On juba see joosmine 
ära tüüdanud, hommiku ole esimene ja õhtul 
ole viimane ja nüüd on tööjuhataja kohused 
palju suuremad kui minevasta. Saab ka varsti 
aasta täis, aitab mulle sellestki.

8. märtsil. Täna oli jällegi see naiste püha. 
Käisime meiegi oma perega pidul, ka viisime 
veikse Eero esimest korda kodust välja. Ilmad 
on kaunis hullud, tuli lund pool arssinat, siis 
hakkas vihma sadama, oli seda vett igal pool 
üle jala.

19. märtsil. Torkame täna jälle mõne rea. 
Ilmad läksid jälle külmaks, tuli lund natuke, 
nüüd on sadand juba tükk aega vihma. Jõgi 
oli suur, tikkus juba silla kallale. Saab näha, 
missugune see kevade tuleb, aeg oleks juba 
kevadeks minna. Tööd on tänavu jälle laialt, 
et ei tea, kust otsast peale hakata.

Minu tervis on ikka ühtemoodu vilets, 

38  pravlenie – ‘juhatus’ vene k. 
39  Juhatuse ja revisjonikomisjoni ülesannetest vt. “Põllumajanduse artelli näitlikust põhikirjast” (1930). “Re-

visjonikomisjon valvab juhatuse tegevuse ja põhikirja täitmise järele, samuti ka valmistusplaani, riigile antud 
kohustuste ja lepingute täitmise järele, revideerib kassat, varandust, dokumentisid ja arvepidamist, teeb oma 
otsused aastaaruannete kohta.” (Edasi 10.03.1930, nr. 27)

40  Ajalehe Edasi andmeil otsustasid Eesti-Rohuaia kehvikud ja kollektivistid 1930. a. 30. augusti koosolekul 
järgmist: “Nõuame kõigi omaküla kulakute ja nende perekondade väljasaatmist ringkonna piiridest.” (A. 
Saar. Eesti-Rohuaia kollektivistid… – Edasi 21.09.1930) Vt. ka V. Maamägi. Uut ehitamas, lk. 146: “Töötav 
talurahvas nõudis kulakute terrorile lõpu tegemist, kulakute koristamist kolhoositeelt, nende küladest väl-
jasaatmist. [– – –] Kulakluse kui klassi likvideerimine (tootmisvahendid konfiskeeriti, osa kulakuperekondi 
asustati ümber) tagas kolhoosiorganismi eduka arenemise, hoidis küla suurtest kahjudest ja säästis inimelu-
sid. Kulakluse, viimase ekspluateeriva klassi kahjutukstegemise initsiatiiv tuli töötava talurahva poolt. Seda 
kinnitab nii üksikute kolhooside loomine kui ka kollektiviseerimise ajalugu tervikuna.” 

41  “1931. aasta kevadkülvi kampaania kulges kõigis eestlaste peamistes asustuspiirkondades üldise kollektivi-
seerimise loosungi all.” (Samas, lk. 143)

42  slantsi<slanec – ‘põlevkivi’ vene k. Mujal päevikus kaevandusettevõtte tähenduses.
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ei või kedagi raskemat teha, saab näha, kas 
ei saagi enam päris terveks, paergu ei ole sa 
haige ega ka terve. Mõtlesin lähema päevade 
sees merepoole kuskille targema tohtre juur-
de minna. Siin käisin, see ei tea suurt mida-
gi. Mudu elu läheb omamoodu, veike Eero 
kasvab iga päevaga suuremaks, juba naerab 
ja teeb nalla.

Saab näha, kudas see elu läheb, nüüd on 
see sõda uppil tulemas.43 Kapitalistilised rii-
gid on ümber varitsemas. Kui veel paar aas-
tat saaks rahulikult ära elada ja riik läheks 
tugevamaks. Siis vast ei julgegi enam keegi 
peale tulla. 

20. märtsil. Täna hommiku tuli nii järsku 
allasõit, kobisin ennast valmis, kell 12 läheb 
autu Adleri. Õhtuks kell 4 saime Adleri, tee 
on kole hull, aukline ja porine. Pidime palmi 
soris44 autuga kaldast alla minema, tee oli ko-
le libe, viristas käänu peal tagumisi autu rat-
taid nii palju, et keeras kohe autu ringi. Läks 
ilma õnnetuseta. Ööseks läksime numresse.

21. märtsil hakkasime hommiku Gaageri 
sõitma. Käisin tohtri juures, andis jälle roh-
tu, saab näha. Käisin mõlemis Gaageris. Õh-
tu istusin jälle autusse ja sain tükk õhtupoole 
Adlerisse. Jälle olin öö numbris. 22. hommiku 
hakkasin tulema, olin lõunaks kodu. See reis 
läks sedasi, nii vilu ja külm oli sõita. 

31. märtsil. Tali on jälle käes, lund tuiskab 
kui hirmus. On juba pool arssinat maas. Ta-
kistab tööd. Paergu on seda tööd sadat sorti, 
ei tea, kust otsast kinni hakata.

1. apr. Meie pisikene Eero jäi haigeks. Pä-
ris hale vaadata, kui laps haige on. Peaks ta 
ometi terveks saama.

12. aprillil. Täna on puhkepäeva hommi-

kul. Torkame mõne sõna. Üleeila tulin Adle-
rist tööjuhataja kursuselt. Tulin jala, ei saand 
autu peale, andis vehkida. 10 tunniga tulin 
ära. Neli päeva olime kursusel, seletati ja rää-
giti kõiki seda kollektiivi assa.45 Poliitikat ja 
muud. Räägitasse kõik heasti, aga tegelikult 
nii hea see asi ei ole. Kõigist assast on puu-
dus, leibagi enam ei anta, lihast pole juttugi. 
Olime Adleris pool nälgas. Jah vilets on ta 
küll, lähed sa poodi, need on tühjad. Saab 
näha kuda see viisaasta plaan täidetud saab, 
kas kõngeme enne välja. Ilmad on ka kaunis 
hullud, ühtepuhku sajab, tööd on üle kaela. 
Peaks juba künniga algust tegema.

26. aprillil. Kibe vilja tegemine. Keva-
de pidas kaua kinni, nüüd tuli kõik robinal. 
Inimeisi, peaasi meeste tööjõudu on vähest 
võitu, naised tulid sisse, mehed jäid paljudel 
välja.46 Maad tulid kõik sisse, nii et ei tea, 
kust otsast tööga peale hakata.

2. mail. Ajaratas veereb omamoodi ruttu 
ja ruttu edasi. Jällegi on maipühad käes, jälle 
aasta ära elatud. Tänavu sai maipühad tööga 
mööda saadetud. Oli käsk kohe, et kolkosid 
ja vabrikud peavad kõik töötama, sissetulek 
läheb riigi kaitseks. 1. mail töötasime lõunani, 
peale lõunat pidasime püha, õhtu oli näite-
mäng ja kõned.

Elu läheb ikka omamoodu edasi, kole 
kibe, teeme kartuli, on juba enam pooled 
maas. Meie pool prigadas on kartuli 8 h teha, 
kukurussa 10 h. Nüüd on juba kaunis soojad 
ilmad, puud lähvad juba lehte, näitab, et vist 
on juba kevade. Oli küll kaua aega sadune ja 
külm. Külviga jõuaks paari nädalaga lõpule, 
aga käivad kaela peale 13 versta pealt sae-
veskist pakke vedama. Slants47 nõuab hobusi 

43  Vt. Edasi kaanelugu: “Imperialistid kõvendavad uue interventsiooni ettevalmistamist” (Edasi 13.02.1931, nr. 17).
44  Sori – väike ahjukene.
45  NSV Liidu VI nõukogude kongressil märtsis 1931 otsustati sisse viia uus kolhoositulu jaotamine igaühe tööpanuse 

järgi. S. t. töö arvestamist, tükitöö sisseseadmist ja tükitöö normide kindlaksmääramist. Edasist: “Tükitöö sisse-
seadmine ja sissetulekute jaotus põhimõtte järele: kes rohkem ja paremini töötab, see rohkem saab, kes ei tööta, 
see midagi ei saa, on hoobiks kulakute kihutustööle, kes rääkisid, et kollektiivmajapidamises laisad ja logardid 
usinate kulul elavad.” (Töö organiseerimine ja arvestamine kollektiivmajapidamises. – Edasi 21.03.1931, nr. 35)

46  Võrdluseks Ülem-Lindast 1931. a. 12. detsembri ajalehest Edasi: “Iseäranis silmatorkav on kolhoosnikkude 
huvi ühistöö vastu. Päevaks töölt ärajäämist loetakse paratamatuks “õnnetuseks”. Isegi suurem osa naiskol-
hoosnikkudest on tööle tõmmatud, millest nad niisuguse hoolsusega osa võtavad, et paljud isegi laupäevast 
päeva ei kasuta, mis artelli üldkoosoleku otsuse põhjal naisterahvastele koristamisepäevaks määratud.” (P. 
Ammer. Kollektiivmajapidamise… – Edasi 12.12.1931, nr. 164)

47  Kaevandusettevõte. 
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ja kolmandaks Punase-Lageda kolkos viib 
heinad käest ära. Üks nõudmine nõudmise 
järelle, juba käivad miilitsatega ja ähvardavad 
kõiki pravlenjas kinni panna, on kaunis met-
salised. Tervis ei ole ka kõige parem, köha on 
juba mitu nädalit.

3. mail. Käisime ekskurssias Slantsi peal. 
Seletati ja räägiti Slantsi tähtsusest ja näidati 
kõik seda värki. Käisime tunnelis [– – –]. Sü-
gisel tahetakse uurimisetöö ära lõpetada, siis 
suur tööstus sisse seada, eks näe.

15. mail. On juba tükk aega, kui ma vii-
mati kirjutasin. Täna äestan kukuruss, en-
dises Vaarmani Jaani aias. Lasin hobused 
puhkama ja kirjutan mõne märkuse. Elu on 
päris orjapõlve sorti, ei anta sulle puhkepau-
si, -päeva ega esimest maid. Mineva pühapä 
aeti kündma, ei läind, kirjutati nimed ülesse, 
saab näha, mis nad teevad. Nüüd on see kül-
vi hooaeg, tõmma nõnna, et tükid taga. 18. 
maiks pidi külv maas olema, saab näha, kas 
jõuab. Mina olen nüüd hobuse söötja. Tõuse 
homiku pimedikus ülesse niikaua kui õhtu 
pimedani. Teised saavad lõunagi puhkuse 
aega 2 tundi, mina sööda ja jooda hobusi. Ik-
ka paistab palju rängem olema kui omapeal, 
eks näe, mis see tulevik kujutab. Ongi see asi 

nii keeruline, üks nõudmine [– – –] rahu ei 
anta sulle sugugi. Mingit kindlat elu ei ole, on 
kuulda, et hakatasse kulakaid tegema, ei või 
keegi kindel olla. On ju niisugusi isikuid, kes 
kaebavad ja tahavad teisi hukatusse ajada.48

No üksikmajapidajatel on see veelgi kardeta-
vam, teda tülitase ikkagi rohkem. 1931. aastal 
tahetasse Põhja-Kaukaasias kollektiviseerimi-
ne lõplikult läbi viia, võib olla siis ehk hakkab 
paranema. On ikka armetu asi küll, kõigest 
assast on puudus, inimesed pool nälgas, põl-
lumees on siiamaale saand tublisti kõhu täis, 
ja ka neilgi kipub napiks jääma. 

24. mail. Täna pühapä hommiku viskan 
paar rida. Ilmad on soojad ja ilusad, külid sai-
me 22. maiks viimased maha. Oli pravlenja 
koosolek, anti 2 päevaks puhkust. Mind valiti 
jälle tööjuhatajaks, kuradi koeraameti peale. 
Tänavu on ta palju raskem, saab näha, kudas 
hakkama saan.

8. juunil. Viskame jälle tüki aja kohta mõ-
ne rea, et kui ükskord vanadus tuleb, et siis 
on nüüdseid aegu arutada. Loodame, et need 
ajad ikke muutuvad paremaks, paergune elu 
on väga keeruline, paistab see tulevik nii tu-
me olema. Nüüd olen jälle tööjuhataja ko-
hustega koormatud, väga tüütu amet, saab 

48  Vt. H. Mänd. Ettevaatust! Kahjutegija on kollektiivis… – Edasi 07.03.1930, nr. 26; Artell jõukate käpa all. 
– Edasi 10.02.1930, nr. 16; Väiksed inimesed. Kus tehakse veel kulakule pai? Eesti-Rohuaias. – Edasi 03.02.1930, 
nr. 13; Noor. Väejooksikud. – Edasi 18.05.1930, nr. 54.

Vaade Gagrast, postkaart 
1930. aastatest.
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näha, kui kaua ta minu turjal on. Paergu on 
kõva sapkamine49. Hobuste ja meeste jõud on 
suurem osa metsatöös. See metsatöö nende 
hobustele armu ei anna. Nüüd oli jälle kollek-
tiivi ajamine, olen ka omal pool komissijas, 
käisime rääkimas, tulevad vist kõik sisse, 
muud teed üle ei jää. Muu elu on vanamoodu, 
ilmad kipuvad kuivaks minema, vihma oleks 
kõvasti tarvis.

5. juuli. Need päevad lendavad linnutii-
vul. Nii kole kibe on, kui hirmus, nõutasse 
inimeisi igale poole, tubakaid istutamas oli 
hulga inimeisi, metsaveo peal, nii et ühte-
lugu on hulga inimeisi väljas. Oma töödega 
on nüüd niisugune häda, ei taha kudagi selle 
muldamisega hakkama saada. Esimese kor-
rale saime juba läbi aga teine kord on juba 
otsas. Ilmad on kole vihmased, iga päe sajab, 
hein läheb vanaks, ongi juba vana, aga mis 
niidetud, see mädaneb, nii see asi on päris 
räbal. Mudu elu läheb vähehaaval. Tegime 
ühissöögimaja,50 käime kõik ühislauas. Ainult 
selle söögiproduktidega on natuke paha, va-
rustus on vilets, koperatiivi maksa aga liikme-
maksu, aga sealt midagi ei saa. Riik asutab 
komertseskid poed, kus müüakse mitmekord-
se hinnaga. Vilets aeg on, saab näha, kuda ta 
niimoodi lõpeb.

13. juulil. Täna on jälle kole vihm, ei lase 
tööle minna. Juba sajab peale kuu aja, tahab 
vist kõik töö ja vaeva ära rikkuda. Hein see 
on juba üks osa mädand. Viljad on rohtu täis, 
päris hull on see asi.

26. juuli. Torkame mõne sõna, seda ae-
ga ei saa, et mõne sõna märkusi teeks omast 
elust. On kaunis kibe, oleme kõigiga ametis. 
Hein ja muldamine, mõlemad on hiljaks jää-

nud. Slantsi prigadad käivad abis muldamas. 
Ilmad olid kole vihmased, peale ühe kuu aja 
sadas iga päe. See pidas töösi kinni. Teiseks 
meie inimeisi on tubakuid istutamas ports-
jon. Nii see asi läheb, elu on kaunis keeru-
line, pantase sulle mitmekordselt töö selga. 
Mina olen prigadiriks, nii ei saa ühte vaba 
silmapilkugi.

10. augustil. On juba tükk aega mööda läi-
nud, kui viimati mõne rea märkisin. Kõik see 
suvi on nii kole kibe, olen selle tööjuhataja 
ametiga kõvasti koormatud, nii et ühtegi vaba 
silmapilku ei ole. Mütta ja mütta seda tööd 
teha, lõppu ei tule kudagi. Ilmad olivad ka 
tänavu kaunis hullud, sadu ühtepuhku. Nüüd 
on juba mõned päevad ilusad. Mudu viljad on 
ilusad, peaks sügise saaki saama, kui midagi 
äpardust ei tule. Nii need aastad lähevad päe-
vast päeva edasi.

14. august. Raamat seisis laua peal, istun 
laua taga, võtsin sule, et kirjutada jällegi mõ-
ne rea. Eila sadas vihma. Tänavu on kaunis 
korralik selle vihmaga, kevadest tegi liigagi. 
Heina saaks veel mõned head päevad korjata, 
siis saaks selle tööga hakkama. On seda ro-
bistamist nii palju, et ajavad pea segi. On nõu 
sajavlenjat51 sisse anda tööjuhatajast vabastada. 
Ongi see elu nii kentsakas ja keeruline, iga päe-
vaga läheb viletsamaks, kedagi assa sa enam 
osta ei saa, säädasse komertseski poed, kust 
mitmekordse hinnaga inimeste käest võetasse. 
Leivaga on ka küsimine, kudagi ei saa.

Mudu elu läheb vähehaaval. Eero on ka 
juba paks poisijunn, kasvab iga päevaga.

24. augustil. Kirjutan täna jälle mõne rea. 
Täna õhtul saab juba kaks aastat täis, kui ma 
naisemeheks hakkasin. Täna õhtul läksime 

49  Kõplamine, kõplaga taimede muldamine ja põllu umbrohust puhastamine, vene k. sõnast sapka – ‘kõblas’. 
50  Eesti-Rohuaia “ühislaudasid” kirjeldati 1930. a. Edasis: “Kogu grupist tulevad kolhosnikud ühe pika laua taha 

kokku, et üheskoos süüa keskhommikut, lõunat ja õhtut. [– – –] Ma olen erapooletu. Ma ei hakka laulma kii-
dulaulusid “Edasi” ühislauast. [– – –] Ma kirjutan täpselt sellest, mis ma sõin kolhosis viibimise esimesel päeval 
– reedel, 29. augustil. Keskhommik 2. grupis. Laual: keedetud kartulid (kooritud), nende juure soolane piimakaste 
ja heeringad. Pomidorid. Värske, maitsev leib. Tee meega. Õunapirukas. Lõunat sõin üle jõe, 1. grupis. Supp 
sealihaga, kõrvitsa puder, kohvi. Värske leib. Õhtusöök, jälle 2. grupis. Supp sealihaga, keedetud türgioad, küp-
setatud õunad. Ühislaud tekkis kollektivistide endi algatusel 1. ja 2. grupis. Söögi valmistamise peal on kummagis 
grupis 2 inimest. Toiduained kollektiivi poolt – ainult piima toovad kollektivistid kodunt kaasa. Juhatuse eelarve 
järele läheb söök ühislauas maksma päevas 60–70 kop. [– – –] Muidugi on ühissöögist osavõtmine kollektivistidele 
vabatahtlik. Ta organiseeriti sügiseks ja talveks – puuvilja koristamise ja kuivatamise hooajaks – abinõuna, mis 
tööd kergendada ja kiirendada aitab…” (A. Saar. Eesti-Rohuaia kollektivistid… – Edasi 21.09.1930, nr. 104)

51  sajavlenja < vene k. zajavlenie – ‘avaldus’.
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Kuteri sünnipäevalle, sealt läksime ööse Al-
ma kodu ja homme tulime alla. Lendavad 
need ööd ja päevad juba kaks aastat. Ammu 
see alles oli, kui poissmees olin, sai tantsida 
ja karata ja kõiki noorepõlve tempa tehtud. 
See ajaratas veereb ja veereb nii ruttu ja rut-
tu, juba saab sügise 27 aastat turjale, juba 
pooles elueas. Lendavad need nooruse ajad, 
nüüd niisugune vilets aeg. Kedagi pole saada, 
näitab välja, kui sedasi edasi läheb, siis lõppe-
me viie aasta plaani lõpul välja, on ikka kena 
muutlik ajajärk küll. Tuuseltasse neid inimeisi 
laiali, nagu kulakateks on küll palju, mis on 
oma töö väärt, kes olivad täiesti kulakud, pi-
dasid tööjõudu j.n.e., aga palju saab ka ilma 
süüta kannatada.

Mudu elu läheb kaunis kenasti, ei ole meil 
oma teisepoolega selle kahe aasta sees ühtki 
riidu olnud, kraba ja kabusta kui tänapäine 
paar, poiss saab ka varsti 8-kuuseks, see on 
ka niisugune põmakas. Teeb juba nalja. Tervis 
on mul tänavu suvel siiamaale kaunis juttis 
olnud. Olen selle kuradi tööjuhataja ametiga 
seotud. Andsin sajavlenje välja astumiseks, 
aga ei võetud kuuldagi, olen nüüd edasi nii-
kaua, kui nad isi lahti lasevad. Eks ta natuke 
ole kasuks ka, õpib palju rehkendust ja kir-
jutust.52 Tööd on kole palju, üks robinal tu-
levad. Heinatöö on varsti lõpul, aga juba on 
uued tööd asemel, nii et sa vabamalt hingata 
sugugi ei saa. 

16. septembril. Täna õhtul olime üld 
kollektiivi koosolekul. Oli jälle koosolek, 
millesarnast jälle tükil ajal põle olnud, löö-
di kollektiivist paar peret välja. Kased ja 
Vaarmanid. Mudugi tehakse jälle kulakateks, 
no küll puistatakse inimeisi, oota aga, täna 
homme võib igale ühele see sama rohmakas 
peale tulla. On ju nüüd inimeisi, keda ustasse 
ja kes teiste peale kaebavad ja teisi hukatusse 
langetavad.53 Mis see viimati järele jääb, see 
ilma elu on üks sodi, homse päeva ette ei või 
sugugi julge olla. 

20. septembril. Täna läksime Kuteri magusa 
järelle. Magust suurt ei olnud, tänavu on kole 
vihmane aeg. Hakkas sadama, saime märjaks. 

4. oktoobril. Viskame jälle mõne rea. Il-
mad on kole vihmased, kudagi ei lase tööd 
teha, tööd on hullumoodi. Saab näha, kui-
das selle töödega hakkama saab. Tänavu 
vist võetasse puha kartulid ära, ei vist jäeta 
seemnekski. On ikka ajajärk. Tööd tee mit-
mekordselt, süüa ja muud assa sulle tarvis ei 
ole, kena ajajärk küll, saab näha, mis sellest 
elust tuleb.

20. oktoobril. Teised läksid kõik kodust 
ära, oleme veikse Eeroga kahekeisti kodu, 
Eero jäi magama. Mõtlesin siis mõne sõna 
kirjutada. Elu on kaunis keeruline, puudus 
on kõigist assast. Nii ka söömakraamiga 
jääb peenike peosse. Neidki sea...[põrsaid? 
– M. M.] sul tappa ei lubata, muudkui vii 

52  Brigadiri ametit tutvustati Edasi 1932. a. veebruaris juhtkirjas: “Brigadiir on brigaadi organisaator ja juht. Tema 
ülesannete hulka kuulub: õieti asetada kolhoosnikuid tööl, otstarbekohaselt ära kasutada kõiki brigaadile kin-
nistatud valmistuseabinõusid, teostada agrotehnilisi abinõusid, saavutada kõrget viljasaaki, karja tootmisvõime 
tõstmist jne. Brigadiir peab organiseerima sotsialistilist võistlust ja lööktööd. Brigadiiri töötasu peab kindlaks 
määratama brigaadi töö lõpulikkudest tagajärgedest äraolenevalt. [– – –] Rajoonide ja  külade organisaatorid, 
kolhooside juhatused ja kolhoosnikud ise peavad brigadiiride kohtadele välja eraldama paremaid kolhoosnikke 
– lööktöölisi nende hulgast, kes on autoriteetsemad, tunnevad tööd ja võivad organiseerida kolhoosnikkude hulki 
valmistusliste ülesannete täitmisele. [– – –] Brigadiir peab samuti varakult saama valmistusplaani – ülesande 
brigaadi jaoks, tundma töönormisid, töö hindamist hulgalt ja väärtuselt, läbiviimiseks kavatsetavaid agrotehnilisi 
abinõusid, peab teadma kolhoosnikkude töönormisid ja töö arvestamise korda.” (Anname kolhoosi brigaadile 
tugeva organisaatori – brigadiiri. – Edasi 16.02.1932, nr. 38) Brigadiri tööst Sulevis vt. A. Saar. Võitlusel sotsialistlise 
Sulevi eest. Kas kolhoosi poolt või vastu? – nii seisab küsimus praegu. – Edasi 20.–22.09.1931, nr. 125 ja 126. 

53  Vt. ajalehest: “Täiesti nõrk on alles võitlus kulakute vastu, kulakuid pole veel tarvilikult välja selgitatud, paljud neist 
peidavad end keskmiku rüüsse.” (P. Ammer. Kollektiivmajapidamise…. – Edasi 12.12.1931, nr. 164) “Kulakuid” 
püüti ka kaitsta. 1931. a. 13. jaanuari Edasis ilmus lugu Sulevist: “Kehvikute grupitöö nõrkuse põhjuseks on aga 
see, et kehvikute grupi koosseis vastav pole ning grupi hulka inimesed on pugenud, kes kehvikute huvisid ei kaitse, 
ega kulakute vastu ei taha võidelda, nagu K. Torokvei, J. Ollo, P. Pusta. Viimasel kehvikute grupi koosolekul astu-
sid nad kulakute kaitseks välja.” ( Sulevis töötavad kulakud enesemaksustamisele vastu. – Edasi 13.01.1931, nr. 5) 
Vt. ka Hektar. Puhastus algab. – Edasi 25.01.1931, nr. 9: “Neil päevil heideti Salme komnoorte hulgast välja 
Blok, Tiismus, ja Tsernägin. Põhjus: klassivaenlastega kokkumäng ja kraami müük enne kolhosi astumist.” 
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mjaso sakotovkasse.54 Töödega oleme ka 
kaunis puntras, kartuli on veel üle poole võt-
ta, niisama ka kukurussi puhastamisega, kõik 
tööd on kaunis ripakille. Saab näha, kudas 
nendega jõuab, ilmad on ka kaunis vihma-
sed, nüüd pidas nädalipäevad, täna sajab jäl-
legi. Teiseks tööinimeisi on ka nii kole vähe, 
meesterahvaid on kolme ümber. No mis see 
selle suure töö kohta on. Punni neid kotta 
tõsta kas jätkust lahti. Jah, töö on küll raske, 
isiäranis minul, ole hommiku vara kuni õhtu 
pimedani, õhtu käi kukurussi puhastamas, 
peale selle sotita veel tööjuhataja kohustusi. 
No on koeraamet see tööjuhataja amet. Saab 
näha, millal ma ka lahti saan.

6. novembril. Täna on see päev, mis en-
nemast jõulusi ette kuulutas. Sest jõulud on 
nüüd ära iganenud. Nüüd on selle asemel 
oktoobripühad. Täna on oktoobripüha laubä, 
inimesed, nooremad läksivad Slantsi peale, 
mina ei viitsinud seda orjust ette võtta. Eila 
ööse sai ligi hommikuni üleval oldud, oli suur 
udarnikute55 väljaselgitamine ja preemija 
määramine, oli igavest saginat seal, igaüks 
tahab udarnik olla ja preemijat saada. Pais-
tab kui lastele meelitust antasse. Olen alles 
prigadir. On küll see amet surmani ära tüüda-
nud, katsun veel vilja ära korjata, siis nõuan, 
et lahti lasevad. Töödega oleme ka kaunis 
puntras. Kartuli on veel tublisti võtta. Ilmad 
olivad tänavu kole vihmased. Nüüd on juba 
mõni päev ilusad olnud, on jälle külm, kipub 
kartuli näpistama.

9. novembril. Nüüd on juba need oktoob-
ripühad ka jällegi läbi. Esimesel pühal 7. oli 
pidu, tervituskõned... 8.-ndal, teisel pühal käi-
sime Slantsi peal. Nüüd oktoobripühade aeg 
oli üleandmine suurema tööstuse kätte. Mind 
aeti nagu voorimeheks, siis sai kuulda kõik 
ära, peeti suurt koosolekut. Räägiti möödu-
nud tööd ja arutati uusi plaana ja tuleviku 

tööd. Insenerid kiitsid selle Slantsi nõnda väl-
ja. Tulevikus kavatsetakse ikka suur tööstus 
käima panna, eks ta võta enne aega ja raha. 
Aastapäevad tagasi ei olnud, on juba nüüd 
selle aastaga kaunisti edasi läind. On hulga 
suuri majasi jne. Võib-olla meiegi tulevikus 
lähme kõige kupatusega Slantsi tööstuse alla. 
Eks näe, mis tulevik toob. 

5. detsembril. Lumi on maas, ilm on külm, 
1. detsembril tuli lumi, tahab vist tänavu kül-
ma talve teha. Töödega saime ka enam-vähem 
valmis. [– – –] Olen alles tööjuhataja, olen küll 
koledasti tüdinenud, andsin küll sajavlenja sis-
se, aga ei lastud, enne kui aasta täis saab. On 
veel paar kuud, katsun veel ära olla. 

26. detsembril. Täna on aupärast viimane 
püha. Kuid on kaunikesti ära ununenud, mõ-
ni ainuke, kes veel pühitseb. Olen alles tööju-
hataja, arvan ikke kuu lõpus lahti saavat. Tali 
on tänavu kaunis suur, lund on paergu 1,5 
arssinat ja ligemalle iga päev kipub sadama.

(järgneb) 

54  vene k. zagatovka mjasa – ‘lihavarumine’. Ajalehes Edasi käsitleti juhtumit Ülem-Lindast, kui lihavarumist avalikult 
kritiseeriti: “Et kasvatusline töö kolhoosnikkude, isegi kolhoosi aktiivi hulgas nõrk on, seda tunnistab viimane 
üldkoosolek, kus kolhoosi ja külanõukogu aktiivi kuuluv Anetta Tilk kõige häbematalt sigade kontrakteerimise 
vastu, kulaklise agitatsiooniga linnade varustamise ja tööliste ja talupoegade sidemete vastu välja astus. Kuid 
arusaajad kolhoosnikud oma suures enamuses andsid oportunistile paraja vastulöögi sellega, et kinnitasid riigi 
kontrollarvu, ning paljud andsid koosolekul isiklikult lubaduse kontrolleerida oma ülejääki, mis üle poole vas-
tuvõetud kontrollarvust välja tegi.” (P. Ammer. Kollektiivmajapidamise… – Edasi 12.12.1931, nr. 164)

55  Vene k. udarnik – ‘lööktööline’.

Marika Mikkor 

(1963)

Lõpetanud Tartu ülikooli ajaloo osakonna. Ma-
gister kirjandusteaduse alal. Eesti Põllumajan-
dusmuuseumi vanemteadur. Peamised uurimis-
teemad: elutähtpäe va de ga seotud ta vad ja us-
ku mu sed eestlastel (sh. Kaukaasia eestlastel), 
ersadel ja isuritel. Kau kaa sia eest las te iden ti tee-
dist ilmus 1998. aastal raamat “Eestlased Musta 
mere rannikul”. Prae gused uuri mistee ma d: elu-
olu ja töökorraldus kolhoosides ning kodussün-
nitajate lii ku mi ne Eestis.
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1930. aastad Kaukaasias “Edasi” 
kolhoosis põllumehe silme läbi 
ja ajalehe “Edasi” veergudel
III

Marika Mikkor

1932

  11. jaanuaril. Olen juba kolmat päeva hai-
ge, sereville maas, on kange köha ja palavik. 
Saab näha, kui kaua ta kestab.

13. jaanuaril. Kirjutame jälle mõne rea. 
Lund sajab mis robinal. Olen kodus ikka al-
les haige, ei ole paranemisest suurt midagi 
märgata. Eilasest päevast jäivad meie pere 
kõik haigeks peale ema, see on see talitaja. 

Mõne sõna omast elust üles märkinud August Rootsi.
Veike märkimise raamat 

Koledasti köhivad kõik. Vanaema jäi siis, kui 
minagi, nüüd on nii jõuetu, et ei jõua asemel 
liigutada. Vist tahab meid jumalaga jätta, vä-
ga kahtlane, et ta veel toibub. Aastaid on juba 
ligi 90 seljataga. Eks näeme, mis saab.

17. jaanuaril. Täna kell 12 läks meie va-
naema igaveselle unele, 8 päeva oli haige, jäi 
viimati kui magama. Sai 87 aastat vanaks.

Eesti Rohuaia vaade 1996. Foto: Marika Mikkor
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19. jaanuaril. Täna saadame vanaema 
maamulda. Tohtre lubaga oli natuke tegemist, 
sai paar korda käia. Oli ka väike saatjate hul-
gake, sai maetud uuema aja moodu.1

31. jaanuaril. Täna on puhkepäev, teised 
läksid riidesabasse. Mina mõtlesin mõne rea 
kirjutada, vanaema eluloost, sest ta rääkis 
alati meile oma viletsat elulugu. 

Tiiu Vilt sündis Eestimaal Pajusi vallas 
Põltsamaa kihelkonnas 1844. aastal, isa ja ema 
olid saunamehed. Sel ajal oli vaestel inimestel 
raske ära elada, sest siis oli alles see teoorjuse 
ajajärk. Kellel olid kohad, ta pidi aastad üm-
berringi mõisas orjama. Anti alles seda ihu-
nuhtlust. Tiiu oli kõige noorem oma õdedest 
ja vendadest. Kõige vanem vend oli 22 aastat 
vanem. Vanemad lapsed olid kõik võeraste 
juures teenimas. Sest kodu ei jõutud mingit 
ülespidamist anda. See saunaonn oli kuskile 
maa serva peale üles löödud, ja käisid ülespi-
damist peremehe juures teenimas ja mõisas.

Krimmi sõda oli, siis viidi kaks venda 
sõtta, need said seal otsa. Ema ehmatas, jäi 
haigeks ja suri. Isa võttis võera ema. Siis alles 
hakkas veiksel 8 aastasel Tiiul viletsad päe-
vad, võerasema oli kuri, igapäe peksis et nahk 
oli sinine, nii läksid ajad kuni 11 aastani. Siis 
mõtles Tiiu ise omale leiba teenima minna. 
Läks kellegi metsavahi juurde, suurde metsa 
karjatseks. Palk oli mudugi see aeg, sai aas-
tas mõne riideräbala ja süüa ja see oli kõik. 
Seal karjatsena teenis 6 aastat. Vanem vend 
oli kohapeal, õigemini läks kellegi juurde väi-
meheks, sealt sai pooled maad. Mudugi nende 
maade eest pidi päev päeva kõrva mõisas tööl 
käima. Vennal oli tööjõudu tarvis, niisiis võt-
tis 17 aastase Tiiu oma juurde. Venna juures 
oli 7 aastat. Meestega ühes heina niita ja kõiki 
raskeid töösi teha. Äi suri ära, see oli mudugi 
mõisahärrale rohkem armu osaline. Mõisnik 
andis koha jälle kellele tahtis, nii jäi Tiiu vend 
hulkumise peale ja Tiiu pidi uut ülespidamist 
otsima. Siis läks kellegi kooliõpetaja juurde 
tüdrukuks, seal teenis 6 aastat. Nüüd oli juba 
Tiiul riiet suure hoolega korjatud, põld enam 

vigagi. Aga näe õnnetus ei jäe ka tulemata. 
Koolimaja läks põlema ja põles maani maha. 
Nii põles Tiiu kast kõige riietega maha, jäi 
järelle jälle puhta paljaks. Oli peale põlemist 
veel paar aastat kooliõpetaja juures. Siis mõt-
les kaugemale teenistust otsima minna. Sõitis 
Narva linna Krenholmi riidevabrikusse. Seal 
oli 2 aastat ketruse masina peal. Seal sai kelle-
gi meesterahvaga tuttavaks ja läks mehele. Siis 
oli Tiiu 35 aastane. Sealt läksid jälle ära Vai-
mastvere valda mõisa moonameheks. Mees pi-
di iga päev mõisas töötama, ainult pühapä see 
jäi sulle omale seda põldu harida. Naine pidi 
siis veikste lastega kodu tõmbama, kui tahtsid 
ära elada. Seal olivad 3 aastat. Seal korjasid 
natuke raha suure hoolega. Mees ei olnud ka 
viinavõtja, nii et jäi mõni kopik üle.

Siis hakkas isu Kaukaasiasse rännata. Nii 
hakkasid ka Tiiu oma mehega ja 2 veikse lap-
sega tulema. Sõitsid Allmäe külasse Stavropoli 
kubermangu. Seal olid mõne nädali ja läksid 
Kalmõku külasse. Seal oli sugulaisi ees. Ar-
vasid sinna elama jääda, tegid vilja maha, aga 
see aasta tuli kuiv ja kõik kõrves ära. Kellegil 

1 S. t. maeti ilmalikult, sest usuelu oli tugeva surve all. 
2 Kreekide – kreeklaste.

Kaasaegseid: Loviisa Hindov, u. 1930 Eesti-Rohuaias.
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tagavara ei olnud, olid hädas kõik. Poolteist 
aastat olivad Kalmõkis. Hakkas isu ikka met-
sanurka kippuda. Käisivad saadikud vaatamas 
Punase-Lagedal. Niisiis tuligi Punase-Lage-
dale. Vangerdega tulid kuni Singleiskisse (?), 
sealt jala üle suurte pirevallide, kraam oma ja 
hobuste seljas, kitsast teerada mööda sisse. 
Loomi, lambaid ees ajades, lapsi käekõrvas ja 
seljas tassides. See oli 1886. aastal kaks nädalit 
enne mihklipäeva, tulid sisse põlisesse metsa, 
mingit lagedat ees ei olnud ja ka inimeisi ei ol-
nud peale kreekide2, mis Punaselagedalle mõ-
ned head aastad ennem olid asunud ja ka ne-
mad elasid päris viletsasti. Sõnajalakatustega 
hurtsikud olid, mis ei pidand õieti vihmagi.

Nüüd hakkasid alles need kõige viletsa-
mad ajad. Leiba ei olnud, seda oli tarvis saa-
da, aga siit polnud kuskilt saada. Tali oli peale 
tulemas. Mehed saadeti Adleri poole leiba 
teenima, Adleris ei olnud ka veel suurt midagi 
teenistust. Käisid niikaua kuni Novorossiiski. 
Teed ei olnud, nii tuli üle pirevalli paar puu-
da seljas leiba kanda, see nõudis palju vaeva. 
Söök oli vilets, selle kukurussi suraka, mis 
tule juures laia kivi peal tehti, peale selle ja 
vee midagi ei olnud. Palaganid püsti, puudest 
osmikud täitsid majade kohad. Tuli ees, nii 
elati talvel külmaga.

Lehma, mis sisse ajasivad, söötsid küünla-
päevani agudega. Siis tuli suur lumi maha, vii-
sid lehma Punaselagedale kreegi juurde, see 
lubas kevadeni sööta. Aga kreek tappis lehma 
maha ja sõi kinni. Niisiis oli see ootus ja loo-
tus ka otsas. Teine laps suri selle nälgimisega 
ära. Nii vaevlesid, aasta-aastalt läks ikka pa-
remaks. Puhastasid maad ja tegid vilja kirka-
de ja labidatega. Hobune oli ka, aga see suri 
ka nälga. [– – –] Mees oli viletsa tervisega, nii 
tuli Tiiul omal kõvasti töötada. Sellest kole-
dast metsa raiumisest olid sõrmed kui konk-
sud. Kuid siiski paranes vähehaaval, maaplats 
kasvas ikka suuremaks aasta-aastalt. Muret-
sesid loomad ja hobused, tegid toad nii, et elu 

hakkas minema. Juba mõni aeg hiljem panid 
tütre mehele. Siis läks elu juba kaunikesti, oli 
noor mees majas, siis said juba vanad natu-
ke rohkem hingata. Nii tehti ka kivitee varsti 
sisse. Elu oli päris tore kohe, kroonumaksud 
olid veiksed. Vanamees suri 1911. aastal, te-
ma tervis oli ammugi kole vilets, siiski elas 66 
aastat. Aga näe, teine lops tuli, mis oli üsna 
ränk kanda, aastal 1916 suri väimees äkilisse 
raske haigusesse. See vapustas kõiki kõvasti. 
Lapselapsed olid alles veiksed, nii et tuli Tiiul 
vanas eas veel kõvasti tööd teha. 

Nii unus see ka vähehaaval, kasvasid lap-
sed suuremaks. Tuli veel Tiiule ränk õnnetus, 
1928. aastal juunikuu jäi päris pimedaks ja oli 
siiamaale 1932. aasta 17. jaanuarini pime, kui 
ta ära suri.

Nii mäletame seda kallist vanaema, tütar, 
lapselapsed ja ka neljas põlv, mis tema küm-
me aastat tagasi juba ära nägi.

9. veebruaril. Talv on tänavu kole, lund on 
kole palju, ja külm, iga ööse on 10 ja üle kraa-
di külma. Inimeisi on Punase Lageda rajoo-
nis laialt. Leiba sügise ei muretsetud valmis. 
Nüüd on nõudmine nõudmise järel, leiva järel 
sõita, hobused on kolkosis juba kole viletsad. 
Palju ei jõua enam suurt midagi teha. Saab 
näha, kudas kevade selle vilja tegemisega 
saab. Nüüdki aeti jälle kolm paari välja, saab 
näha, kudas nad tagasi tulevad, lumi on sügav. 
Niisama aeti inimesed apvala3 lahti lõhkuma. 
Kõik see elu on nii imelik, tahetakse kevade 
viimased lehmad ära ühiskonlustada.4

12. veebruaril. Küll on tänavune talv hir-
mus. Juba sajab kolmat nädalit lund iga päev. 
Hanged on juba katuseräästani. Lageda koha 
peal on sülla ümber vajund lund. Kole häda 
on loomatoidu muretsemisega ja tulepuude-
ga, ei saa kudagi kätte. Suured ilma uurijad 
räägivad, et sadama veel kaua aega, saab nä-
ha, kas matab kõik lume alla.

24. veebruaril. Eila õhtu oli kollektiivi 

3 Apval<obval – vene k. ‘varing, laviin’.
4 Ajalehes Edasi kirjeldati juhtumeid, kus nii toimitigi. Näiteid toodi ka eesti kolhoosidest. “Niisamasuguse näh-

tuse üle kirjutab sm. J. Ots Livoonia kolhoosist (Põhja-Kaukaas): “Viimane kui üks lehm on igal kolhoosnikul 
vägise ära võetud… NSVL Kolhostsentri otsused on praegugi veel põhjalikult läbitöötamata ja brigaadidesse 
viimata. Juhtivatel isikutel on jälle kalduvus puht administreerimisega tööd juhtida ja korraldada.”” (Loomade 
sundusliku ühiskondlustamise ja kolhoosilise karjakasvatuse lõhkumise vastu. – Edasi 16.04.1932, nr. 87.)
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aruanne ja ka ümbervalimised. Eila oli jälle 
möödaläind aasta saavutuste ja vigade üles-
märkimine. Mind valiti tulevase pravlenja liik-
meks. Küll on see asi ära tüüdand, ligi paar 
aastat olen prigadiriks olnud, ajab see asi vist 
küll peast ogaraks. Tunnen kohe et pea enam 
midagi kinni ei võta. On see elu kole kent-
sakas ja veider. Kõiksugu kontrakterimised 
ja nõudmised, piitsutasse sind igast kandist. 
On kuulda, et tahetasse viimased lehmad ära 
võtta, no siis on küll nälg varaks.5 

Tali on tänavu kole suur, iga päe sajab 
lund, üle silla ei saa. Vahest tuleb vihma, va-
jutab maha ja hakkab jälle lund sadama. Aga 

iga päe sajab, eks näe, millal see kevade siis 
tuleb.

26. veebruaril. Täna õhtul oli uue prav-
lenja esimene istung, anti kõigile oma töö 
kätte. Mina sain tööjuhataja kohustused üle 
kolkosi.6

1. märtsil. Täna jäin töölt kodu. Käisin 
veskil ja võtsin viimaseid sotta kokku. Eila 
andsin oma prigadiri ameti käest ära. Saab 
näha, kas üldine tööjuhataja on kergem või 
raskem.

8. märtsil. Täna on jälle see 8. märts. Va-
hest on juba soojad ilmad ja paljas olnud, aga 
tänavu on veel 1,5 arssinat igal pool lund. 

5 Vt. ajalehest Edasi 28.03.1932: “Reas rajoonides praktiseeritakse lehmade ja väikeste kariloomade ühiskond-
lustamist üksikutel kolhoosnikkudel faktiliselt sunduslikkude abinõudega, mis kõige jämedamalt rikub partei 
keskkomitee mitmekordseid näpunäiteid ning põllumajanduse artelli põhikirja. ÜK(b)P keskkomitee kriipsutab 
kõige otsustavamalt alla, et ainult kolhoosi vaenlased võivad lubada lehmade ning väikeste kariloomade sundus-
likku ühiskondlustamist üksikutel kolhoosnikkudel. Keskkomitee teatab, et lehmade ja väikeste kariloomade 
sunduslikult äravõtmisel kolhoosnikkude käest- ei ole midagi ühist partei poliitikaga. Partei ülesanne seisab 
selles, et igal kolhoosnikul oleks oma lehm, väiksed kariloomad, linnud.” (ÜK(b)P keskkomitee. Kariloomade 
sundusliku ühiskondlustamise kohta. – Edasi 28.03.1932, nr. 72.)
Vt. ka Edasi 01.04.1932, nr. 74: “Otsustav vastulöök anda katsetele kariloomi sunduslikult ühiskondlustada!” 
ja Edasi 16.04.1932, nr. 87: “Loomade sundusliku ühiskondlustamise ja kolhoosilise karjakasvatuse lõhkumise 
vastu”. 

6 Töö organiseerimisest kolhoosides, brigaadidest, tükitööst, töönormidest ja töö hindamisest töötuspäevades 
vt. N. Tatajev. Töö organiseerimisest kolhoosides. NSVL ja VSFNV Kolhostsentri otsus. – Edasi 27.02.1932, 
nr. 47; 28.02.1932, nr. 48; 29.02.1932, nr. 49. 

Tee-ehitamise subbotnik, 1930. aastate keskpaik Eesti-Rohuaias.
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Ilmad on siiamaale ühtepuhku sadused, väga 
vähe, kui ilus ilm on. Nüüd ikke juba läheb 
soojemaks, sajab rohkem vihma. Saab täna-
vu talvel seda vaeva nähtud, loomadele seljas 
põhku tassitud ja teed puhastamas ühtepuh-
ku käidud. Eilagi tulime, olime jälle 5 päeva 
jutilt, puhastasime apvalisi ja rookisime lund 
tee pealt ära. See ilmaelu võtab juba elamise 
tahtmise ära, aetasse nii kirjuks, üks nõudmine 
nõudmise peale. Liha sakotovkad, korjatasse 
kõik põrssad ära.7 Seda ei vaadata, kellest see 
inime elama peab, ja seda rasket tööd tegema, 
mis iga päev nõutase. Nüüdne asi on sedamoo-
du, tööd tee ülejõu, aga süüa pole sul tarvis. 
Väga keeruline ajajärk on. Ainult see lootus 
on nüüd, et kui 5 aasta plaan täis saab, siis 
peaks ikke hakkama paranema, kes pole veel 
nälga ära surnud, eks loodame. Täna on jälle 
see naiste pidustus, lähme ka õhtu.

30. märtsil. Täna on puhkepäe, esime-
ne uues toonis puhkepäe. Meil muudeti 
ka ümber, nüüd on iga kümne päeva takka 
puhkepäe. Kõik vana kaotasse, mis on algu-
sest saadik olnud. Lund on ikka veel, ilmad 
on kole hullud. Mudu oleks juba peaaegu 
suland olnud. Tänavune talv kuni siiamaale 
on kole sadune, iga päe sajab lund ehk vihma, 
väga vähe, kui mõni ilus ilm on. Kevade tule-
vad need tööd kõik robinal, ei oska kinni ha-
kata. Mina olen ikke selle pravlenja liikmeks, 
muud kohustust küll paergu ei ole.

10. aprillil. Täna on jälle puhkepäe, aga 
ega sellepärast puhata saa, robista jälle oma-
le kodu teha. Ilmad on ikke kole sadused, et 
midagi teha ei lase. Lumi on küll juba suu-

remalt jaolt läind, mõni põrmuke on kuskil. 
Selle nädala sees käisime vooris, sai Salmes 
käidud, sealt sõitsime Adleri. 

Meie Eero on juba mitu päeva haige. Al-
ma tervis on ka vilets, krõbiseb juba ammust 
saadik. Hale nende haigustega, hirmus.

20. aprillil. Täna on jällegi puhkepäe. Ilm 
on poolteist sadune, ongi ikke kole sadune, 
peab seda tööd kinni. Tööd, seda on ka nii 
laialt, ei tea, kust kinni hakata, alati peaks ta 
valmis olema. Omapeal olin küll üksi meeste-
rahvas peres, aga niisugust rühmamist küll ei 
olnud, võisid vahel pikutada ja kui palju pühasi 
oli ja kõik tööd said õigel ajal tehtud. Nüüd 
tööta küll, aga ei edene see asi. Ja teiseks ole 
pealegi näljas. Kui hakka teisest küljest vaata-
ma, siis ei võigi ta nii ruttu heaks minna. Plaan 
on küll hea, aga läbi viia raske. Ja ümberkau-
du kapitalistlised riigid tõkkeid ette teevad. 
On nüüd see sõjakära lehtedes kaunis põnev.8

Siis on see elu jälle otsas. Eks vaatame, 1933. 
aastal peaks see elu paranema.

26. aprillil. Täna oleks jällegi midagi kir-
jutada. Eila õhtul käisime Obermanil pidul, 
eila läks minu viimane õde mehele. Meie pe-
re kuivab vägise kokku.

10. mai. Täna on puhkepäe, niisiis torka-
me mõne rea. Ilmad on ilusad selle maikuus 
siiamaale olnud. Hakkab nüüd vist kuiva te-
gema, pilvitab iga päe, aga kedagi ei tule. 1. 
mail pühitsesime pühaks, oli pidu ja nii edasi. 
Iga päe oleme künniga ametis, vehi nii kui 
hirmus, aga poole peal ehk oleme juba.

18. mail. Küll on tänavune aasta kole vih-
mane, oli nädalapäevad ilusaid ilmasi. Täna 

7 Vt. Edasi 16.01.1932, nr. 13: “Täita põllutöö rahvakomissariaadi juhtnöörid kolhooside seakasvatuse kohta”. 
Vt. ka Edasist 10.02.1932, nr. 33, “Seakasvatamise arendamisest (NSV Liidu rahvakomissaride nõukogu 
otsustest): “Kolhoosnikkudel ja üksikmajapidajatel kuulub kontrakteerimisele mitte rohkem kui 1–2 põrsast, 
kuna ülejäänud osa põrsaid jääb täielikult majapidajate korraldusse. [– – –] Kohustada NSV Liidu varustuse 
rahvakomissariaati vastavate sigade kokkuostmise plaanide alusel kindlustada defitsiitsete tööstuskaupade 
vedu seakasvatuse pearajoonidesse ja anda neid neile, kes sigu müüvad. [– – –] Külakohtades ära kaotada 
sunduslik seatapmine tapamajades ja pekonpunktides isikliseks tarvitamiseks.”
Kriisiolukorras vähendati riiklikku lihaostu aastaplaani ning tehti muid soodustusi. Vt. V. Molotov (Skrjäbin),  I. 
Stalin. Lihaostu plaani ja lihaga kauplemise kohta kolhoosides, kolhoosnikkude ja töötavates üksikmajapidamis-
tes (NSVL rahvakomissaride nõukogu ja ÜK(e)P keskkomitee otsus). – Edasi 14.05.1932, nr. 107: “Tunnistada 
tarvilikuks anda kolhoosidele, kolhoosnikkudele ja üksikmajapidajatele, kes täpselt täidavad tsentraliseeritud 
liha kokkuostu plaani, täielik võimalus müüa takistamatult suuri kariloomi, sigu, lambaid, lindusid ning igasugust 
teist lihaproduktsiooni omast majapidamisest turgudel, basaaridel ning kolhoosi poodide kaudu.”

8 Nt. 17.04.1932 Edasis nr. 88 oli juhtkiri “Uus provokatsioonide laine Mandshuurias”. Samas lehes oli veel 
artikkel “Sõja provokaatorid Kauges Idas ja nende õhutajad jatkavad oma kuritahtlist tegvust”.
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tuleb vihma kui hirmus ja külm vihm. Lumi 
on juba siin vastas mäe peal, saab näha, kas 
tuleb alla. No küll siis on hull, läheb külmale ja 
võtab kõik ära, ei lase tööd teha. Kartules on 
maas, aga kukuruss on alles puha tegemata.

2. juunil. Torkame täna lõuna vaheajal 
mõne rea. Ilmad on kaunis palavad, ei saa 
enam maast heasti jagu. Teeme alles hoolega 
kukurussa. Kole hilja on ta juba küll. Loo-
dame nelja päevaga kõik hobuste töö põllu 
kallal ära lõpetada. 

9. juunil. Täna ja homme anti puhkust, vil-
jad lõpetasime mahategemise mõni päe taga-
si. Venis tänavu kole pikale see vilja tegemi-
ne. Esialgu olid kole vihmased ilmad, viimasel 
otsal läks juba kuivale. Paergu on kole kuiv, 
tahab vist kõik ära kuivatada. Mudugi see elu 
nii peost suhu, siis on ikka päris nälg varaks. 
Kõik see elu läheb nii tuimalt, inimesed on 
koledasti tööga ära koormatud, ei ühtegi va-
ba päeva, teiseks on üleüldse elutingimused 
viletsad söögi poolest j.n.e. Millal paraneb 
ükskord kõik see asi, et võiks inimese moodu 
elada. 

15. juunil. Vihma püha. Juba sajab kolmat 
päeva, enne tahtis kuivaga liiga teha, nüüd 
takistab jälle vihm tööd. Vilja on palju maas, 
kudas nad haritud saavad. Täna alustasime 
esimest muldamist, olime kuuekeisti. Inime-
sed on ka nii kokku kuivand, paljud on haiged 
ja see töölkäimine on ka hoopis korratu. Kui 
mina prigadiriks olin, küll nii lohakille ei last. 
Tänavu sügise on marja-aasta, nendega tuleb 
seda rehkendamist. 

Mudu kodune elu on vana moodu. Oleme 
ikke tervise juures. Alma on ikke haiglane, 

tööl käib ikka siiamaale. Eero on lasteaias, 
on see lasteaed ikke hea asi ka.9 Kodu niisu-
gune ei lase suurt midagi teha. Ainult igatsus 
on lapse järele, vahel ta tülitab kodu, aga on 
nallaks oma viguritega vabal tunnil. Mudu elu 
on kaunis keeruline kõige produktidega. Ini-
mesed käivad külasi pidi nälgas10 kartuli pea-
le ajamas. Kus sa annad, kui omalgi ei olle. 
Leivaga on niisamasugune häda, kärbitasse 
töölistel maha. Kolkosil ei ole paergu enne 
uut vilja lootagi. Käime ühislauas söömas,11 

9 Vt. lasteaiast 1936. a. ajalehest: “Lasteaia maja on “Edasi” kolhoosil korralik, tal on neli tuba ja ruumi seega 
rohkesti, ent korda on siin vähe. Kasvatustööd lastega ei tehta. Mänguasju ei ole, on ainult suur puulõhkumise 
kirves ja puuhalud. Siis, kui klubi juhataja ukse lahti unustab, mängivad lapsed klaverit, kes kätega, kes jal-
gadega, mõned, kes võimsamat muusikat eeldavad, koguni puuhaluga. Niisuguse korra tagajärjel on lasteaed 
oma autoriteedi kolhoosnikkude seas kaotanud ja sellepärast ei vii ka mitmed vanemad endi lapsi sinna. Osa 
lapsi on valveta tänaval jooksmas, teevad koerust, kisklevad, käivad õunaaedu rüüstamas jne. Kolhoosniku 
Plakso 6 aastane poju tõi isegi isa jahipüssi platsi. Selle asemel, et asja parandada, tegi juhatus koguni otsuse 
– lasteaed  kinni panna. Ja kõige kibedamal töö ajal suletigi lasteaed. Lasteaed tarvis avada ja korralikult tööle 
panna.” (Lapsevanem. Isevärki mänguasjad. (Laste olukorda tarvis parandada). – Edasi 14.09.1936, nr. 125.) 

10 Võrdluseks vt. Edasi 20.07.1932, nr. 160 artiklit rubriigist “Valgest Eestist” – “Seal, kus näljast nõrkenud 
inimesed maanteele vajuvad”.

11  Edasi 24.05.1932, nr. 116 kaaneloost: “Laiendada ühistoitlust põllutööde ajal” – “VSFNV tööliste ja talu-
poegade inspektsiooni rahvakomissariaadi kolleegium märkis ära, et ühistoitlus on sovhoosides, kolhoosides 
ning masina- ja traktorijaamades mitte küllaldaselt rahuloldavalt sisse seatud.”

Kaasaegseid: Mari Tomberg lapselastega (?), 1930. aastad 
Eesti-Rohuaias.
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siiamaale võib rahul olla söökidega. Endisega 
võrreldes on küll kaugelle maha jäänud. Es-
ta ole, ajajärk on niisugune, vana pealt uue 
peale üle minek, viie aasta plaani täitmine 
ja viimane aasta.12 Loodame teise viie aasta 
plaanis asi paranema, kui mitte sõda ei tu-
le. Mida kapitalistlised riigid kõige suurema 
hooga valmistavad.13 Siis on küll elu otsas. 

10. juulil. Täna on jälle puhkepäe, oota 
seda puhkepäeva, nädal on kole pikk. Vana 
seitsmepäevane nädal oli ikke paras. Vihma 
sajab juba teist päeva, viimasel ajal on kaunis 
korralik olnud. Tööd on kaunis lohakil, mõ-

ned viljad on juba umbrohuga mokas, ei ede-
ne see asi kudagi. Esimese korra on veel mul-
lata, kunas oleks pidand juba teist korda läbi 
olema. Tänavu oleks sellest prihist-prahist 
midagi hinda saanud, tänavu on üstkui samm 
tagasi astutud, vaba turu on, võid turule viia 
mis tahad.14 Hind on ka 1 rubla piimapudel, 5 
rubla muna kümme j.n.e., nii et kaunis soola-
sed. Kollektiivi kraamist, mis kontrakteritud15

on, võid poole kontrakteritud arvust (peale 
ploomide16) eraturule viia, ja ka vist kroonu 
hind tuleb heasti suurem.17 

Mudu elu on endine, olen isi tänavu kau-
niste tervise juures. Alma on kaunis haiglane. 
Muud iseäralikku ei tea midagi.

21. juuli. Päevad lähvad lennates, juba 
varsti on juulikuu läbi. Täna on puhkepäe, 
nüüd muudeti ümber. Nüüd on viis päeva 
töötada, kuues puhkepäe. Nüüd on ometigi 
viisakam. Nüüd oli nädal kole pikk.

28. juuli. Vihma sajab, aega on, nii kirju-
tame mõne rea üleüldse nüüdsest olukorrast. 
Oleme iga päev ametis kõvasti, siiski viljad 
on ülepeakaela rohu sees, inimesi on vähe, 
vist mõni ports jääbki rohu sisse. Võtame 
1930. aasta, esimese aasta, kui kolkosi astu-
sime, kui palju siis mullata, heina teha, marju 
kuivatada, kõik sai tehtud. Inimestel oli veel 
üstkui teine elu sees, kõik töötasid agarasti, 
lõbusasti, haiged ja terved. Oli üks lootus, et 
teeme ja püüame, küll siis ka viimati pare-

12 Edasi 02.01.1932, nr. 1 juhtkiri: “Enamlaste partei ja tema juhi sm. Stalini juhatusel viime lõpule viieaasta-
plaani täitmise nelja aastaga”.

13 Vt. nt. Edasi 24.05.1932: “Tähtsamad kolded sõja ja interventsiooni õhutamiseks Nõukogude Liidu vastu. 
Prantsuse uus sõja parlament ja Jaapani kasvav faschism”.

14 M. Kalinin, V. Molotov (Skrjabin), A. Jenukidse. Laiendada kolhoosilist kauplemist. Kolhooside, kolhoosnik-
kude ning töötavate üksikmajapidajate kauplemise korra ning maksu vähendamise kohta kauplemise pealt 
põllumajanduse produktidega. (NSVL kesktäidesaatekomitee ning rahvakomissaride nõukogu otsus). – Edasi 
23.05.1932, nr. 115. Tsõlko, Tatajev: “Laiendada kolhoosilist kauplust. NSV Liidu põllutöö rahvakomissariaadi 
ja NSVL Kolhostsentri otsus. – Edasi 04.06.1932, nr. 124.

15 Kontrakteritud < kontrakt – leping, kontraktovat’ vene k. – ’kontraheerima’ (varumis)lepingut sõlmina.
16 Edasi 14.06.1932, nr. 132: “Kohustuste vähendamine puuvilja ja keeduvilja kontrakteerimise alal. NSVL 

rahvakomissaride nõukogu otsusest”.
17 Vt. NSVL rahvakomissaride nõukogu ja ÜK(b)P keskkomitee otsust “Viljavalmistamise plaani kohta 1932. 

a. saagist ning kolhooside viljaga kauplemise arendamise kohta” (V. Molotov (Skrjäbin), I. Stalin. – Edasi 
09.05.1932, nr 103). Vt. ka S. Kirov. Keskkomitee ja rahvakomissaride nõukogu otsus on võimsaks tõstekan-
giks külvi kiirendamisel. (Raadiogramm kõigile ÜK(b)P rajoonikomiteede sekretäridele. – Edasi 12.05.1932, 
nr. 106: “Viige iga kolhoosnikuni ja kehvikust ning keskmikust üksikmajapidajani valitsuse ja partei tähtsam 
poliitiline otsus kolhoosidele ja kolhoosnikkudele täieliku võimaluse andmise kohta viljaülejääkide müügiks 
peale riigile andmise (müümise) plaani ning seemnefondide kogumise plaani täitmise ning kõik paremused 
ja kergendused, mis näidatud uues põllumajandusemaksu seaduses.”

Karikatuur 1932. a. 1. märtsi Edasist: “Kulaku pilli järele”.
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muse kätte saame, sest väga ilusasti kirjutati 
ja räägiti. Täidame viie aasta plaani, et küll 
juba viie aasta lõpus on parem. Aga mis me 
nüüd näeme, lõpu aastal. Inimeste meeleolu 
on langenud, töö püüdmist ei ole, kehvus ja 
nälg on käes, kõik inimesed on tõsised, lõ-
bu mingisugust ei ole, üheteise peale paha-
sed.18 Mis see kõik tähendab. See tähendab, 
et meie edasi pole sugugi läinud ja puuduse 
järele vaadates mõne sammu tagasi läinud. 
Milleks ta viimati hakkab minema, sarnases 
olukorras ta kaua küll enam ei või olla, sest 
puudus läheb ju nii suureks. Juba 20 rublani 
läheb kukurussi puud. Ela ja söö ja tee tööd 
mitme võrra. Keeruline ajajärk ja räbalamaks 
läheb ühtepuhku.

Slantsi tööstus on niisama pool nälgas, käi-
vad vargil aitades, tubades ja rohuaiad söövad 
toorelt kinni, kui valitsus abinõusid ei otsi.

27. juulil. Eila tulime laadalt Sotšist, esi-
mene soveti laat.19 Olime neli päeva ära. Vi-
letsat võitu kõik see laat, kuid siiski on üstkui 
hakand paranema, muud kribu rabu oli laadal 
kaunisti, ainult mis peaasi, söögiainetest on 
puudus ja leivast jää kas laadale nälga.

Täna on puhkepäe, peale lõunat on kolk-
osi koosolek ja peale selle seltsimehelik kohus, 

kus meil ema ja Alma on ka sisse mähitud, eks 
näe, mis seal tehase. Mudu elu on endine, il-
mad on kole vihmased. Tööd on palju, inimeisi 
vähe, palju on haigeid. Alma käis ka Sotšis 
tohtri juures, on ka tervis hoopis vilets.

8. augustil. Oleks jälle midagi kirjutada. 
Nüüd on suur kulla otsimise jant, meie ema 
viidi ka kinni. Ei tea, mispärast, lähen hom-
me vaatama, saab näha, kas panevad ennast 
ka kinni.

12. augustil. Ema ja Alma läksid siidi sa-
basse. Saba küll enam ei ole, riiet on juba kau-
nikesti. See asi on üstkui mineva-aastast saati 
paranenud.20 Aga leiva asi on küll kraad vi-
letsam. Süüase juba igavest kasvand ja läpand 
sodi, mis ei kõlbaks sealegi anda.

Mudu elame vanamoodu, tegime jõele ho-
busesilla peale. Heinatöö hakkab juba lõpule 
jõudma. Muldamine jäi nii [– – –] suurem osa 
ühele korrale. Mudu suvi on kaunis korralik 
olnud, on vihma ja ilusaid ilmasid mõlemid 
olnud, nii et saaki peaks tulema. Oleks aga 
tarvis kümned käed, et kõik jõuaks ära teha. 
Omale tahad ühte ja teist teha, kollektiivi 
tööst sa ära ei tohi jääda. Kulla otsimise jant 
läheb edasi, pingutatakse inimeise et aitab 
kohe. Meie ema oli sutki21 kinni, ei aitand 

18 Võrdluseks vt. käsitlust kollektiviseerimise algusaastatest Eestis: “Kolhoosid olid kohalike talupoegade töö-
kultuuri pärijad. Kui majandis suudeti suuremast töönarrimisest hoiduda ja korraliku töö eest korralikku tasu 
maksta ning kui kolhoositöö mõttetuks ei muutunud, siis pärand säilus. Vastasel korral aga laostus. Tundub, et 
Oisu piirkonnas pidas vana talupoeglik töökultuur vastu vähemalt kümme esimest kolhoosiaastat. Inimesed 
töötasid, nii nagu nad olid harjunud töötama oma talus. Loomade eest tuli hästi hoolitseda, sest ega nemad 
kolhoosikorda polnud välja mõelnud ja põld nõudis oma, põldu ei tohtinud narrida.” (I. Jääts. Töö kolhoosis. 
Oisu piirkond Järvamaal 1940. aastate lõpust 1960. aastate lõpuni. – Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 
XLVI, Tartu, 2002, lk. 36.) Vt. töökultuurist 1930. a. Eesti-Rohuaias lehesõnumi vahendusel: “Kuid seltsi-
mehed üksikmajapidajad, kes kollektiivi tööjõu sisse ei uskunud, eksisid. Asi seisab selles, et kollektiivse töö 
tagajärjed on palju mõjukamad ja effekt palju suurem, kui üksikmajapidajate töö kokku. Ühises töös peituvad 
määratusuured võimalused, mida enne keegi tähelegi ei osanud panna ning mille ärakasutamine suuri taga-
järgi annab. Töö õigel organiseerimisel on väga suur tähtsus. Ühine töö läheb palju edukamalt…” (H. Mänd. 
Kollektiivmajapidajate raudne tahe võidab üksikmajapidajate kõhklemised. – Edasi 22.08.1930, nr. 92.)

19 Vt. Gluschenkov. Organiseerida kolhoosnikkude ja töötavate üksikmajapidajate hulgalist väljasõitu laadale. 
(Kõigile rajoonide kolhooside liitude esimeestele). – Edasi 15.06.1932, nr. 133.
Edasi 03.07.1932, nr. 146 juhtkirjas “Kolhoosilisele kauplusele – enamline hoog” kirjeldati kolhooside esimest 
laata Leningradis, kus olla müüdud rikkalikult toiduaineid ja tööstuskaupu, mis olla aidanud kaasa linna ja küla 
kaubaringluse parandamisele. “Partei vastased on  kõik katsed administratiivselt reguleerida hindasid kolhoo-
side turgudel. [– – –] Kolhooside esimene laat oli kolhoosilise kaupluse arenemise kõrgemaks astmeks. Laat lõi 
puruks oportunistlised kinnitused põllumajandusliste kaupade puuduse kohta külas, andis uue hoobi kulaku, 
ülesostja ja spekulandi pihta, kes püüdsid igatviisi teda lõhkuda, kasutada teda oma isiklise kasu jaoks.” 

20 Vt. Edasist 11.07.1932, nr. 153 – “Tööstuskaupade külasse saatmine erilise valve alla”: “Käesolev kvartal 
on otsustav kokkuostu kvartal- ja ÜK(e)P keskkomitee ning rahvakomissaride nõukogu otsuse järele peab 
suurem osa laialt tarvitatavaid tööstuskaupe saadetama külasse...”   

21 sutki – vene k. ’ööpäev’. 
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muud kui andis oma noosa ära, küll oskavad 
inimeste käest välja pumbata.

Alma vend Aleks ja õde Liisi on ka siin. 
Aleks jäi haigeks külmatõbesse, saab näha, 
kudas lahti saab sest haigusest. 

2. septembril. Võtame jälle tüki aja kohta 
sule kätte ja teeme mõne märkuse. 30. au-
gustil sündis jälle midagi kurvastavat. Kase 
Arnu suri ära peale 3 nädalist rasket kõhu-
haigust. Küll on hull see inimese elu, oli alles 
suur terve poisike, aga nüüd järsku põlegi, 
väga kurvastav, kui ta noorele inimesele küla-
liseks tuleb.

Mudu elame vähehaaval edasi, hakkab 
see kibe ploomikuivatus, on seda prahti 
koledasti. Tänavu saab näha, kudas hakkama 
saab selle tööga. Ilmad on tänavu jälle kaunis 
vihmast sorti ja vilud. Eila puhkepäeva õhtul 
sai kõvasti napsutatud tüki aja kohta. 

16. september. Tööd on palju, kuivatus 
on täiel määral käsil. Kuidagi ei edene see 
asi, susnid on veiksed, ei võta vastu, vist läheb 
raisku koledasti. Ilmad on tänavu kole sajused 
ja veel nüüd kuivatuse aeg. Iga päe sajab kui 
hirmus ja ongi tänavune suvi kole vihmane ja 
külm, põle õieti sooje ilmasi olnudki. Nüüd 

aeti portsjon inimesi mere poole tubaka töös-
se. Küll on hull, kuna oma produktid mäda-
nevad muudkui, sedamoodi pannasse nüüdsel 
ajal korda sisse. Tänavu tuleb vist leivaga ka 
kõva küsimus, kukurus jääb vist haljaks ja kes 
teab, palju seda leiba väljast on loota.

30. septembril. Täna on puhkepäeva 
laubä, homme lubati puhkepäeva anda. Nüüd 
on juba tükk aega ei ole puhkepäeva olnud, 
oli kibe ploomikuivatus. Nüüd saime ploomid 
ära, sai teisi kaunis heasti, sai tänavu 300 puu-
da. Nüüd tuleva nädal hakkab kartulivõtmine. 
Tänavu on seda sodi kõiki sorti, küll pähklid, 
pirna, õunu.

7. oktoobril. Määrati viieks päevaks priga-
diriks, vanale anti viis päeva puhkust, homne 
päe on viimane. No on see üks kuradi amet, 
viimane kord olgu minul teda vastu võtta, 
peab süle ja seljaga vastu punnima. Tööd on 
palju, rühma kui igavene hobune, pole sul ei 
puhkepäeva, on nüüdsel ajal küll kole raske 
ära elada. Pidi ikka kergem tulema, tuli aga 
palju raskem.

Täna käisime Punase-Lagedal. Alma käis 
tohtri juures, tema tervis on üsna vilets, küll 
on hullud need haigused, päris hirmu ajab 

Ploomide sorteerimine ja kuivatamine Eesti-Rohuaias 1930. aastate esimesel poolel.
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peale. Ilmad on nüüd tükk aega ilusad ja 
soojad, nüüd hakkab pilvitama.

Jälle mõne sõna tüki aja kohta. Elame vä-
hehaaval, tööd on laialt. Kukurusid ja kartu-
lid on alles suuremjagu koristamata. See suur 
loomasara võtab seda tööjõudu ära. Ilmad on 
nüüd tükk aega ilusad. Homme hakkame laa-
dale minema, ja ühes ka Sotši, seal on jälle 
meestel registratsija, 12 aasta mehed. Saab 
näha, vast pannase õppuselle. Küll siis on 
hull, eks näe, mis sest assast tuleb. Lõpetan 
selle korra. Käisime saunas ja nüüd on hea 
uni. Lähen magama, tuleb mudugi mitu ööd 
üleval olla. 

26. oktoobril. Nüüd sai jälle tükk aega 
ümber kolatud. 21. läksime laadale, olime 
laadal ja sai ka Sotšis käia. Komisias mul ei 
tuld käia, käisid ainult haiged, valmistavad 
kõik. Küll ta ikka viimati sõjaks läheb, see on 
see viimane hull asi, kus mehed tapatalgule 
viiase ja ka mina olen mudugi esimeses järje-
korras, eks näeme, mis tulevik toob.22

Laat oli kaunis äbarikusorti, midagi sealt 
saada pole, suutäit leiba sa kuskilt ei saa. Mis 
oligi midagi, jalanõusi või riiet, seal oli nii kole 
otsered,23 et see ei tasu seda äragi. Kõik need 
hinnad on imelikud. Kroonu võtab kartuli 
vastu 60 kopikat puud, kuna eraturul ja laadal 
olid hinnad 25 rublast kuni 30 rublani. Kap-
sad nõnna sama, punkt võtab vastu 50 kopikat, 
laadal olid ka kuni 30 rubla. Õunad maksid 
2 rubla, kuivad ploomid 10 rublani kilo, jahu 
oli turul 100 rubla puud või 30 rubla kilo. On 
imelik see asi, kuidas kroonu hinnad ja kuidas 
turu hinnad on, et kuidagi kokku ei lähe.24 

Mudu elu läheb vähehaaval. Kukurussid 
on juba pooled puhtad, aga kartulid on meie 

22 Vt. 1932. a. 11. septembri Edasist nr. 201 sõjavastase kongressi manifesti – “Ainult kogu ilma töörahva ja 
eksploateeritavate väljaastumine võib imperialistlist sõda ära hoida” ja 14. oktoobri, nr. 226 kaanelugu “Rah-
vusvahelisest seisukorrast ja Kommunistlise Internatsionaali sektsioonide ülesannetest”. Käsitleti teemasid 
nagu “kapitalismi stabilisatsiooni lõpp ja NSV Liidu kasv” ning “Uue maailmasõja hädaoht”. 

23 otsered<očered’– vene k. ‘järjekord’.
24 Vt. Edasi 08.07.1932, nr. 150 juhtkirja “Kaks nõukogude kaubaringkäigu vormi”, milles valgustati “kolhoosilise 

kaupluse” ja kooperatiivsete iseseisvate kokkuostude vastastikuseid mõjusid:  “Kolhooside, kolhoosnikkude 
ja töötavate üksikmajapidajate kaubandus peab sündima nende hindade alusel, mis turgudel vabalt tekivad. 
Kooperatsiooni ülesandeks on püüda, et need hinnad madalal püsiksid. Ta ei tohi mingil moel kaasa aidata 
nende hindade üleskruvimisele. Esinedes organiseerimatu suurülesostjana turul – aitab kooperatsioon hin-
dasid tõsta. Kui ta aga esineb organiseeritud iseseisva ülesostjana kaugemates sisemaa kohtades ja sarnasel 
teel toob kaubavahetusesse uusi lisakaupade hulka, siis aitab ta väga palju kaasa hindade alandamisele ka 
kolhoosilistel turgudel.”

prigadas suuremjägu kõik võtmata. On nüüd 
ilusaid ilmasi kaua aega pidand, nüüd hakkab 
pilvitama, saab näha, mis ta teeb.

Miilil, minu viimasel õel oli ka 25. õhtu 
tütar. Nii see elu läheb. 

26. oktoobril. Täna on jälle midagi kirju-
tada. Käisin hauda tegemas. Miili veike tütar 
elas ühe päeva ja suri ära. Kahju on mudugi 
ja seda rohkem isal ja emal, aga ta on veike, 
see unub ikke ennem kui suur. Nii on see il-
maelu, surmast ei pääse meie keski. Ehk küll 
vaevleme ja mässame siin ilmas, aga lõpuks 
on ikke surm.

August Rootsi õed Emilie Oberman ja Roosi Naeltak,  
1930. aastate alguses Eesti-Rohuaias.
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D O K U M E N T  J A  K O M M E N T A A R  

8. novembril. Eila oli oktoobripüha, aeti 
punasesse voori, käisin ka. Õhtupoolik sai vin-
ditatud, vana äiapapa on nüüd siin. Tänane 
päev anti ka pühaks. See läks omal kodukor-
ralduseks ära. Sain tänavu jälle preemiat, 
olen ikka udarnik siiamaale. Nüüd peale 
oktoobripühasi tuleb kõva kartulivõtmine, 
kartulid on suurem jagu võtmata. Kukurusid 
on juba enamasti puhtad. Mudu elu on tuim, 
mingisugust edu elamiseks ega püüet ei ole, 
igaüks elab tänaseks. Vanasti inimene kujutas 
elu juba aastate peale ette. Headust midagi 
ei ole. Olen alles haiglane, saab näha, kudas 
elu läheb.

14. novembril. Täna sajab lund, õhuke 
kord on lund maas. Kange külm tuul on väljas 
ja sajab. Saab näha, kui palju ta sajab. Päris 
hull kohe, kartulid on võtmata suurem jägu. 
Saab näha, mis nii saab, pistetasse mõni pog-
risse. Sagotovkat25 on veel palju täita, ja veel 
hullem, inimestele on ka alles jagamata, jää-
me kõik nälga. Kukurusid saime juba kätte, 
saime 70 rubla.

20. novembril. Täna on puhkepä. Nüüd 
on jälle puhkepäevad vanas roobastes, vana 
puhkepä on käsil. Küll olid viie, kuue, küm-

nepäevikud, aga vana oli ikke kõige ette. Ehk 
seda puhkepäeva palju ei anta. Ei tea, mis 
tänagi tegema pannasse, ehk küll 6,5 kraadi 
on külma. Eila sadas lund natuke ja läks ilm 
kole külmaks. Asi on päris hull. Kartulid on 
veel kole palju võtta, kontraktatsija täitmata. 
Omale ei lubata ka enne jaotada kui on valit-
suse normid täidetud, saab näha, kas jääme 
päris nälga. Hull on see asi küll, enam millagi 
ei saa õigel ajal töösi tehtud. Et küll ühisuses 
pidi jõud olema. Aga näitab välja, et midagi 
headust ei ole.

4. detsembril. Ilmad on ilusad ja külmad, 3 
ja 4 kraadi on külma iga hommiku. 2. detsemb-
ril võtsime veel kartulid, maa oli mäeservadest 
nii kõva, et ei saand enam kätte. Küll panime 
2 paari hobusi ette, ajasime pluugad puruks ja 
jätsimegi katki selle võtmise. Meie prigadas on 
veel võtta 4 hektari ümber, III prigadas hek-
tari ümber. Küll mobiliseeriti Punaselagedalt 
ja Slantsi pealt inimeisi, aga nii palju oli võtta, 
et ei jõudnud. Eila 3. detsembril oli kolkosi 
aparadi puhastus. Küll anti ametnikudelle pä-
he, et tööd on lohakille, külm on võtt j. n. e. 
Olid puhastuse all pravlenja kõik savedusid26, 
prigadirid, revisjonnõi kom. Täna 4. detsembri 

25 Vt. Edasi 28.09.1932, nr. 214 juhtkirja – “Lihaprobleemi lahendamise teel”: “Otsustavalt võideldes parempool-
sete oportunistliste katsetega kõrvale  põigelda liha kokkuostuplaani täitmisest peavad partei organisatsioonid 
jatkama nõrgendamatut võitlust “pahempoolse” kariloomade sundusliku ühiskondlustamise praktika vastu, 
mis takistab lihaprobleemi lahendamist.” Vt. Edasi 03.11.1932, nr. 242 juhtkirja – “Laiendada kolhoosilist 
kauplust”: “Vilja kokkuostu plaan on, võrreldes 1931. a., k.a. vähendatud 164 milj. puuda võrra, liha kokkuostu 
plaan aga poole võrra. Sellega on vabastatud suured kaupade ressursid, mis võivad ja peavad turule tulema.” 
Artiklis mainiti juhtumeid, kus turule viidi kaupu, mis olid määratud riigi kokkuostuplaanide täitmiseks. Üht 
sellist näidet teises eesti külas mainiti 23.11.1932 lehes nr. 256: “Sulevi kolhoosi esimese brigaadi brigadiir E. 
Kangur teostab brigaadis kulaklist poliitikat. Ta räägib avalikult, et kolhoosil olevat palju parem müüa põllu- ja 
aiasaaduseid turul kalli hinna eest, kui riigile.” (Sulevi noor. Kulakute käsik kolhoosist välja.)

26 savedusi<zavedujuščij – vene k. ’juhataja’.
27 Vaatamata kergendustele jäid plaanid täitmata ja taas oli vaja vaenlasi paljastada ning karistada. Ajalehes 

Edasi ilmus palju temaatilisi artikleid, nt. 04.12.1932, nr. 265 juhtkiri “Kõvemini lüüa parempoolsete opor-
tunistide pihta”: “Iga küla parteiorganisatsiooni, iga üksiku parteilase ja komnoore, iga kolhoosi juhatuse ja 
külanõukogu töö saavad paregu oma tõelise hinnangu kokkuostude läbiviimises. [– – –] Kuhu viib niisugune 
parempoolse oportunismi praktika – kokkuostude allahindamine, kulakute hellitamine ja kolhoosi hulkade 
organiseerimise suute puudus, – seda näitab kõige selgemalt Punase Struugi rajooni õppetund.” Vt. ka J. 
Lusti artiklit “Oportunistline isevool juhtimises lõhub Esto-Haginski kolhoosi tööd” (Edasi 06.12.1932, nr. 
267) ja Okase artiklit “Teha lõpp klassivaenlase ja tema agentide lõhkumistööle kolhoosides. Miks ei istu 
“Kiire” lõhkujad süüpingil?” (Edasi 15.12.1932, nr. 274) ning 18. detsembrist: “Kõvemini lüüa kokkuostu 
saboteerijate – kulakute ja nende agentide – oportunistide pihta. Kamsovos tahetakse võõra kelgu peal liugu 
lasta” (Edasi 18.12.1932, nr. 277).

28 Vt. 11.12.1932 Edasi juhtkiri “Otsustavale võitlusele kulakluse jäänustega ja ta agentuuriga”. Artiklis kirjutati, 
et pärast lauskollektiviseerimise põhijoontes lõpule viimist peamistes teravilja- ja tooraineterajoonides on 
kulakluse jäänused asunud kolhooside lõhkumisele seestpoolt. Kulaklised elemendid olla pugenud kolhoosi 
aparaati, hakates arvepidajateks, laohoidjateks jne., ja isegi parteirakukestesse. (Edasi 11.12.1932, nr. 271)
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õhtu antasse siis aru kellegi süüdlaselle, mis 
mõistetasse.27 Küll oli hea, et mina selle korra 
kuskil ametis ei olnud. 28 Mu elu on endine, 
elame vana moodi, oleme kaunis tervise juures 
selle korra. Alma papa ja mamma läksid Ad-
leri ametisse, nii kõik see elu läheb. Nüüd on 
kartuli valitsemine, maad on hunnikuid täis.

10. detsembril. Elu lendab edasi, see aasta 
on jällegi varsti otsas. Ilmad on ilusad ja soo-
jad. Kartule võtmine ja rukki tegemine läheb 
alles täies hoos, hektari 3 on veel võtta. Rüh-
ma ja rühma iga päev päeva kõrva, ei puhke-
päeva ega mingit püha, mis ennem palju oli. 
Inimene tülpib viimati, et tal mingit huvi ei 
ole edasi püüdagi. Tihtipeale tuleb mõte, et 
mikspärast inimene elab ja mis kasu on tast. 
Alalõpmata üks ori, mis saab oma lühikesest 
elust. Vanasti oli siiski teistmoodi, sa tegid 
millal sa tahtsid, olid sul oma puhkepäevad ja 
pühad. Lõbutsesid ja olid rõõmus. Aga nüüd 
ei ole kellegil mingit lusti, ei ole sul süüa ega 
juua õieti. Elu võib ütelda kaunis vilets.

24. detsembril. Võtan jälle tüki aja kohta 
oma raamatu kätte. Täna peaks esimene jõu-
lupüha olema. Tuletame vana assa meelde, 
mudugi siis oli lõbu laialt, sai süüa ja juua, 

29 Töötasu arvestati nn. töötuspäevades, pidades silmas tööks kulunud aega ja energiat, aga ka vajalikkust ja 
keerukust. Töötuspäevade alusel jagati kolhoosnikele palka nii rahas kui produktides. Vt. “Töötuspäevadest. 
NSV Liidu põllutöö rahvakomissari sm. J. A. Jakovlevi aruanne NSV Liidu kesktäidesaatekomitee 3. istung-
järgul. Kolhooside kindlustamisest IV” (Edasi 10.02.1933, nr. 33).

Endine postimaja 
Adleris. 
Foto: M. Mikkor, 2000

mis süda igatses. Ega meie nüüdki küll söö-
mata põle olnud. Meil on tublisti tööpäivi, 
siis sai ka kraami.29 Aga esta ta endise assa 
kõrvast ole vilets, kus kõik küllalt käes olivad. 
Ilmad olivad siiamaale ilusad ja ilma lume-
ta, kuid siiski jäi ½ hektarit kartuli võtmata, 
maa külmetas nii ära, et enam kätte ei saand. 
Võtsime kartuli 16. detsembril. Mina käisin 
nüüd kuus päeva [– – –] saeveskisse pakka 
vedamas.

(järgneb)

Marika Mikkor 

(1963)

Lõpetanud Tartu ülikooli ajaloo osakonna etno-
loogina. Magister kirjandusteaduse alal. Eesti 
Põllumajandusmuuseumi vanemteadur. Vara-
semateks uurimisteemadeks eestlaste, isurite 
ja ersade perekonnakombestik ning Kaukaasia 
eestlaste identiteet, praeguseks uurimisteemaks 
elu-olu ja töökorraldus ühismajandites.

Marika Mikkor / 1930. aastad Kaukaasias “Edasi” kolhoosis põllumehe silme läbi ja ajalehe “Edasi” veergudel III
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1933 

  3. jaanuaril. Juba on möödas uus aasta. 
Sai napsutada jne. Täna ööse sadas lund üks 
setvert maha, siiamaale oli paljas. Saab näha, 
kas hakkab rohkem veel tulema. Mina olen 
täna üsna haiglane. On köha, rinnad on hai-

1930. aastad Kaukaasias “Edasi” 
kolhoosis põllumehe silme läbi 
ja ajalehe “Edasi” veergudel
IV

Marika Mikkor

Mõne sõna omast elust üles märkinud August Rootsi. 
Veike märkimise raamat 

ged, on nii väsind tundmus. Saab näha, kas 
läheb kergemeni üle või võtab maha.

8. jaan. Olen juba täna selle korra tervem. 
[– – –] Nüüd selle nädali sees oli jälle seda 
sodi, võeti inimeisi kinni ja uuriti pravlenja 

Ajalehe Edasi 
kaas,1. jaanuaril 
1933.
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1 Vt. 8. veebruari Edasist ”Kulakluse jäänuste vastu võitlemise ülesannetest kolhoosides. NSVLiidu põllutöö 
rahvakomissari sm. J. A. Jakovlevi aruanne NSV Liidu kesktäidesaatekomitee 3. istungjärgul. Kolhooside 
kindlustamisest II.” (Edasi 08.02.1933, nr. 31)

2 predsetatel<predsedatel´– vene k. ´esimees´. 

tööd, nüüd on küll juba muist lahti lastud, 
saab näha, mis nad veel teevad.

15. jaanuaril. Täna on puhkepäe, nüüd 
saame ikke puhkepäivi. Ilmad on siiamaale 
hästi ilusad olnud, meie pool on veel natuke 
lund, täna jälle kibistab natuke sadada. Nüüd 
käime iga õhtal koolis, määrati 20 inimest, 
kolkoosi eesjuhtide õpetamist. Ma kardan 
väga, et mind prigadiriks ei panda, valimised 
tulevad vist veebruarikuus. 

22. jaanuaril. Aastad need lendavad lin-
nutiivul. Mässa ja mölla siin ilmas, et mingit 
tagajärge pole. Vahestki kerkib küsimus, et 
kas inimesel surmaga kõik lõppend on, et kas 
siis tõesti mitte midagi kõrgemat olemas ei 
ole. Vanasti, veel minu mälestuses uskusid 
inimesed vanu kirju. Käidi kirikus, oli üstkui 
päris ilus elamine. Olid omad pühad, sai 
oodata ja valmistada. Oldi lõbusad ja rõõm-
sad. Nüüd on üstkui surnud, kellegil mingit 
lusti ei ole. Mässa seda tööd teha, kuid siiski 
ole poolnälgas. Elu on paergusel korral küll 
kole vilets. [– – –]

Mina eila olin ispolnitel. Käisin kuterites 
niipalju kui neid oli. Sinna kuterisse minnes 
ja ka see tee, kus ma Alma tõin, on niisugune 
kena armas tundmus neid kohtasi vaadates. 
Sest seal sai paljugi magusaid tundisi ära vii-
detud. Kus ma esimest korda käisin, sõprust 
sobitasin, tema lakas kõige suuremas õnnes 
teineteist käbustasime. Teist korda öösi üles-
se läksin ja jälle seal kõige magusamat õnne 
mööda saatsime. Kolmat korda, kus ma viina 
noiga ülesse läksin ja mu abaluud vastu tuli. 
Nellat korda kus Salõmovi sünnipäeval teine-
teist kaisutades oma tuleviku plaane sepitse-
sime ja ööse ülesse läksime, kust meie teine 
päe alla tulime kui mees ja naine. Viies kord, 
kus ma pulmaviina käisin toomas ja kus ma 
ära eksind öösi olin. See kõik tuletab nii neid 
õnnelikka tundisi meelde. [– – –]. 

25. jaanuaril. Tulin kursuselt, tekkis nii-
sugune tahtmine mõni sõna kirjutada. Nii 
õudne ja igav tundmus üksinda olla. Alma 

on juba viies päev mere pool. Kui oled mõne 
aja teineteisest eemal, siis tekib niisugune 
igatsus. Vahi iga minut, et kas juba tuleb. 
Olekski pidand täna kodu tulema. Võib ol-
la, et homme ei pääsegi. Lund sajab, tuul 
mühiseb, vist tahab ilm kurjaks minna.

12. veebruaril. Täna puhkepäeval vis-
kame jälle mõne rea paberile. Tulin paergu 
kommissiast, käisime külapidi kirjutamas 
kartuli ja kukurussi seemet. Näe, nõutasse, et 
peab olema kokku korjatud 12 tonni ja 1 tonn 
200 kilo kartuli ja kukurussa. Kole nõudmine 
on, et külviplaanid peavad 100 protsenti täi-
detud olema. Käivad komissia komissia järel, 
küll uuritasse ja puuritasse iga kanti, et kõik 
lohakused peaks ära kõrvaldatud saama.

21. veebruaril. Oleme Eeroga kahekeisti 
kodu, teised läksid üle jõe kraami saama. Talv 
on siiamaale kaunis ilus, lund üle poole ars-
sina ei ole olnud. [– – –] Kollektiivi elu on 
kaunis kõva kontrolli all, uuritasse ja puuri-
tasse, ühtepuhku viiasse kinni j.n.e.1 Serenik 
[M. Serennik. – Toim.] istub juba mitmendat 
päeva, saab näha, mis sellest kõigest saab. 
Loetasse meie kolkos ka parempoolse kalla-
kuga. Hakka jälle mõtlema, et ega ta mudu 
parane, kui heasti säru tehtasse, sest lohakust 
oli igas kantis. Aastaaruannet pole veel siia-
maale olnud, ei tea veel päevapalgast kedagi. 
Täna käisime Karulagedalt kartuliseemet alla 
vedamas. Selle kartuliseemnega oligi igave-
ne häda, sai teist vahitud ööd ja päevad, mis 
korra varastati. Sellepärast kästi igale poole 
vahid välja panna. Selle seemnega ongi igave-
ne häda, näe korjati juba inimeste käest muist 
tagasi. Külm seda palju näpistas ja plaanid 
anti ka suuremad kui kolkos isi maha arvas 
teha. Eks näe, kuda see asi läheb, kes tänavu 
prigadiriks või pretsetateliks2 saab, need saa-
vad aga mutsitamist.

28. veebruaril. Eila õhtul oli pravlenja 
koosolek, valiti mind jälle pravlenja liikmeks 
ja ka pretsetateli asetäitja kohustusse. Saab 
näha, kuda see pauk mööda läheb.

Marika Mikkor / 1930. aastad Kaukaasias “Edasi” kolhoosis põllumehe silme läbi ja ajalehe “Edasi” veergudel IV
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4. märtsil. Oli 1932. aasta aruanne, päe-
vapalk tuli 2 rub. 63 kop.3 Juhatuse esimees 
Serenik istub alles kinni, ei tea, kui kauaks. 
Ilmad on jälle külmad, lund sajab.

16. märtsil. Kirjutame paar sõna lühidalt. 
Olen jälle tööjuhataja 8. märtsist saati, vanu 

pandi kinni, istuvad paergu. Ilmad on ilusad, 
lund ei ole. Oleme kevadise töödega ametis. 
Rohkem põle aega kirjutada.

3. aprillil. Võtan jälle tüki aja jooksul 
raamatu kätte ja kirjutan mõne rea. Oleme 
külviga ja künniga ametis, olen tööjuhataja. 
Eks näe, kudas see asi läheb, kas tuleb aasta 
lõpus ka sitsima minna, nagu nüüd istuvad, 
sest nüüd on kole karistus. Näe, istuvad juba 
tükk aega, eks näe, mis saab. Ilmad on ilusad, 
kui sedasi töötada laseb kui siiamaale, siis lä-
heb kaunis lobinal.

Uni on, tarvis magama minna. 
6. aprillil. Ööse 6. aprillil tuli käsk kõige 

peredega ära saata Vaarmanisi, Obermani 
Aleksander, Eenoki Emma ja Assmani Liide 
meie prigaadast. Küll on hull see asi, pane 
kilid-kolid kokku, ei tea, kus saadetasse.4 
See lops võib silmapilk tulla igale ühelle, sest 
nüüd ei või keski kindel olla, mis tuleb. Täna-
vu on koledasti see kinnivõtmine, üks robin 
on ühtepuhku. Oleks pikemaltki kirjutanud, 
aga pea ei võta kinni selle sotiga.

16. aprillil. Täna on puhkepäe, mudu ehk 
ei oleks puhkepäeva saand, aga ilm läks hul-
luks, hakkas lund sadama. Tuli veerand ars-
sinat lund maha. Siiamaale olid ilmad kau-
nis kenad, sadusi ikke oli. Töödega oleme... 
kartulid on veel panna 1,5 hektari, üleüldse 
on küntud 17 hektarit. [– – –] Inimeisi viidi 
palju ära, tööjõud on veike, ei tea, kudas sel-
le assaga ja tööga hakkama (saame). On see 
ilmaelu küll kena, võetasse inimesed kinni ja 

3  Sama kinnitati ajalehes Edasi 1934. a. jaanuaris, ennustatades 1933. a. sissetulekuks töötuspäeva peale keskmi-
selt 3 rubla (A. Aino. Kuidas elab kolhoos “Edasi” (Punase-Lageda külanõukogu, Põhja-Kaukaasias). – Edasi 
25.01.1934, nr. 13). Nt. Salmes ennustati 1933. aasta lõpus töötuspäeva sissetulekuks rahas 5 rbl ja saadustes 
4 rbl. (E. Veske. Niisugused on löökliselt töötavate kolhoosnikkude võidud! Kuidas elab ja töötab Salme 
kolhoos? – Edasi 24.11.1933, nr. 181). Vt. NSV Liidu põllutöö rahvakomissariaadi kolleegiumi ja VSFNV 
Kolhostsentri otsust 21. juuli Edasist – “1932. aasta sissetulekute jaotusest kolhoosides”: “Kolhoosi rahalisest 
sissetulekust läheb jagamisele kolhoosnikkude vahel sissetulekute kogusumma, mis üle jääb kolhoosi rahalis-
te võlgade tasumisest, põllumajanduslise maksu maksmisest, kinnitusemaksu maksmisest ja jagamata fondi 
väljaeraldamisest…” (Edasi 21.07.1932, nr 161)

4 1985. a. rääkis mulle Eesti-Rohuaias 82-aastane Aule Paul pulmakombestiku sekka oma pere väljasaatmisest 
1933. a.: “Vot see plika saigi minule naiseks ja tema jäi haigeks tiisikusse 33-ndal, kui meid saadeti välja Ka-
sahstani. Mina sain sinna väljasaate alla 29. aprillil (?), a pere jäi kolm päeva hiljemaks. Ja seal sattusime meie 
laiali, mina ühte külasse ja tema teise külasse.  Töötasin auto peal… Peale lõuna sõitsin ühte külasse ja selles 
külas nägin oma lapsi, kaks tütart oli. [– – –] Sinna sain, mina sain teada, et Maali on surnud. Oktoobrikuus 
toodi sinna 20 000 inimest, aga oktoobris oli seal juba külmetanud. Küla number 5, see oli lage stepp, teivas 
oli löödud maa sisse ja tahvel oli küljes, küla number 5. Anti labidad, et kaevata augud ja mõni puutükk, et 
mis peale panna. See nimetati mullakoobas. Nii et nagu põrssad kuudis. Sinna tuli siis tiffi haigus. Ja kevadeks 
maikuuks jäi elusse ainult 6000. Ja maeti ühte auku mitu. Laoti nigu puuhalud riita maa sisse.”    

Õed Lilli ja Ellen Assmann, 1930-ndate aastate algus Eesti-
Rohuaias.
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saadetasse minema ei tea kus. Elame ja vaa-
tame, mis tuleb. Nii kaua, kui isi ikke koha-
peal oled, ei pane tähelegi. Saab näha, mis 
minugagi saab. Olen tööjuhataja, kohustused 
on suured, täitmine raske, inimeisi vähe. Eks 
vaatame, mis tulevik toob.

26. aprillil. Eluratas veereb ikke eda-
si, on head päevad või halvad, kõik lähvad 

mööda. Nüüdne ajajärk on küll kaunis kirju, 
neid sottisi on kõike sorti, näe saadeti mit-
med inimesed ja terved pered ära. Ja selle 
toidu küsimus on kaunis räbal. Mõnes kohas 
on vist õige terav toiduküsimus. Mina vuhin 
ikke tööjuhataja kohustuisi täita. Eks näe, kas 
olen tuleva-aasta see aeg veel lahti või olen 
pogris, sest nüüd võib igast tühjast assast pog-
ri minna. Töödega oleme teistest prigatadest 
ikke kauniste ees. Kartuli saime 25. aprilliks 
maha. Kukurussi ja teised maad on enamjägu 
ka küntud. Täna sadab vihma, saab näha, kas 
hakkab uputust tegema, jõed on suured.

1. mail. Täna on esimine mai, nii ka anti 
pühaks. Ilmad on kaunis sadused, takistab 
tööd. Künda on veel 5 hektari jne. läheb see 
asi.

12. mail. Täna oleks jälle midagi kirjutada. 
Minu Alma ema oli tükk aega haige ja eila 
suri ära. Täna 11. mail viisime ta puhkuselle. 
Jah, noor inime, alles 45-aastane. Kuda kelle-
gi saatus läheb, ühel varem, teisel hiljem.

23. mail. Torkame jälle mõne rea, elame 
vähehaaval. Viljad on maas. Ainult ilmad 
on kole vihmased, iga päe sajab, vili jääb 
rohu sisse ja külma pärast kängu. Olen ik-
ka prigadir, ega enne aastat lahti saa, kui 
üst kinni pannasse. On selle ametitega kole 
häda, meie loomaverma savedujusi5 Reinson 
(?) poos enese ära, et ametist lahti ei saand.6 
Nüüd on ju see asi, mis kästasse, seda pead 
täitma.7 Mudu elame ikke, süüa ikke on vä-
hehaaval. Kubanis räägitasse küll et surema 

5 (looma)verma savedujusi<zavedujuščij fermy – vene k. ´farmi juhataja´.
6  Vt. vabasurma juhtumit 1936. a. Salmes. “Karjafermis on kuritahtlik lohakus, mille vastu Kisseljeva asjatult 

võitlust peab. Vasikad hakkavad lõppema. Siimer seletab nurgataga: – Niikaua, kuni karjafermis stahanovlasi 
on, lõpevad kõik vasikad. Kui stahanovlastest lahti saame, siis ehk jäävad vasikad ellu. Ka Kisseljeva hoolitsusel 
olevatest vasikatest lõpeb üks. Siimer astub koosolekul mürgiste sajatustega stahanovlase vastu välja. Teda 
toetavad Tshernäägin, Luht Bodatshevski. Sl. Kisseljeva nõrk iseloom ei maldanud kaugemalt õigust otsida. Ta 
võttis peale kolhoosi juhatuse istangut, 22. aprillil mürki sisse. Kuigi kohe arstiabi muretseti, ei aidanud see ja 
tagakiusatud stahanovlane suri.” (J. Püks. Õppetund stahanovlaste töö saboteerijatele. – Edasi 30.07.1936, nr. 103) 
Vt. ka J. Püks. Salme ja Sulevi kolhoosidel tarvis revolutsioonilikku valvelolekut kõvendada. – Edasi 06.08.1936, 
nr. 106: “Kui Stalini nimelises kolhoosis sissepugenud lõhkujad stahanovlase Kisseljeva oma tagakiusamistega 
enesetapmiseni viisid…”

7 Indrek Jääts on uurimuses Eesti kohta näinud kolhoosisiseste ametite jagamist märksa positiivsemas võtmes:  
“Inimene oli eelkõige kolhoosipere liige. Ametite vahel polnud rangeid piire. Erinevaid ameteid peeti sageli 
paralleelselt ja ametite vahetamine kolhoosi piires käis kergelt. Inimesi suunati erinevatele töödele vastavalt 
vajadusele ja võimetele, nagu talus. Kunagine kolhoosiesimees võis jätkata samas (või ühinenud) kolhoosis 
autojuhi või brigadirina. Vanaks jäänuna võis ta veel näiteks tallimehe ametit pidada. Autojuht võis ühtlasi 
töötada ka laadijana, kolhoosi bussi- ja taksojuhina, viljakoristuse ajal ka kombainerina. [– – –] Traktoristi- ja 
autojuhitööst tüdinenud mees võis jätkata kolhoosi aednikuna.” (I. Jääts. Töö kolhoosis…., lk. 31)

Anna-Maria Tint, 1930. aastal Eesti-Rohuaias.
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inimeisi hullumoodi nälga, et ei jõutama mat-
ta, ei tea. Eks see kitsik ole igal pool.8

27. mail. Oleks jälle midagi tähtsamat kir-
jutada. Täna jäi minu Alma haigeks ja viisin 
tohtre juurde. Tohter käskis haigemajasse jää-
da paariks päevaks, saab näha, kudas läheb, 
hirmutavad kõik niisugused assad ära. 

Mudu viljad on maas, alustame sapkamist. 
Ilmad on kole vihmased. Sai jälle vorpida il-
ma puhkepäevadeta. Homme on puhkepäe, 
tahtsime pidada, saab näha. Elu on keeruli-
ne, headust pole kuskilgi, puudus, häda ja ka 
mitmel pool nälgi. Millal ta ükskord hakkab 
paranema, siiamaale läheb küll hullemaks.

3. juunil. Täna laubä õhtul kirjutame jälle 
mõne rea. Ilmad on kole vihmased, iga päe 
sajab vihma kõvasti, ilmad on külmad, pe-
revallis sajab lund. Tänavu vist jätab leivast 
lahti, kole hullud ilmad.

Alma on ikke alles haigemajas, ei ole pa-
rem. Saab näha, kudas see haigus läheb. 

5. juunil. Mul tuli jälle tahtmine midagi 
kirjutada. Kui see elu nii rõhutuna nii kurblik 
näitab. Siis sa armas päevaraamat, ole nii hea 
ja võta vastu. Sest sinuga tahan ma oma rõhu-
tud meelt lohutada. Minu armas naisukene on 
juba teist nädalat haigemajas, ei ole veel para-
nemist märgata. See kurvastab ja rõhub mind 
kui hirmus, kui ta ometi terveks saaks. Ma isi 
olen ka kaunis haiglane. Oh aitaks meid veel, 
et meie oma tervised kätte saaks. Sest meie 
tahme elada, õnnelikud olla ja noorust maista. 
Sa elu oled nii karm, nii vali mõnele. Isiäranis 
nüüdne aeg, kus sa inimeisi hädas ja nälgas 
näed igal pool. Ilmad on ka kole vihmased, üst 
iga päe kallab maha, vili on pisike ja kollane. 
Kui sedasi edasi läheb, siis on nälg käes.

9. juunil. Ilm läks ilusaks, muldamine lä-
heb täies hoos, on juba mullatud 10 hektari 
ümber. Inimesed käivad tööl kaunikesti. 

Prigadiri ametiga olen koormatud, alati 
ole hooles ja mures. Alma on alles haigema-
jas, pole veel paranemist midagi märgata, küll 
on hull see asi.

13. juunil. Küll on hull, kui need hädad 
hakkavad tulema, siis tulevad uksest ja ak-
nast. Alma oli nüüd kaks ja pool nädali hai-
gemajas. Tehti aporti, ei saand enam muud 
parata, laps oli juba surnd olnud. Tundsin sel-
le eest koledasti hirmu, nüüd läks siiamaale 
õnneks, eila tõin kodu. Haige on ta nüüdki, 
peab mitmedki head päevad maas lesima. 
Nüüd tuli jälle uus häda, meie pisikene Eero 
jäi 13. juunil haigeks ja on päris haige. 38,5 
kraadi on sooja. Kohe hirmutavad need hai-
gused ära, peaks ometigi paranema, et ma 
oma perekonna õnne saaks maitseda. Ma isi 
olen ka haiglane. Oleme kõigiga mokas.

4. juulil. Torkame jälle mõne sõna. Oleme 
ikke alles elus. Eero sai terveks. Alma oli ka 
kaunis asi, läks vara tööle, on jälle haige, läks 
täna jälle tohtre juurde. Olen isi selle tööju-
hataja ametiga hädas, pea on ka niisugune 
hull, et ei saa selle asjaga hakkama. Ilmad on 
tänavu kaunis vihmased, oleme selle heina-
tegemisega hädas. Muldamine on teist korda 
üle poole mullatud. 

18. juulil. Ilmad on palavad, saab nä-
ha, kas hakkab nüüd kuivaga liiga tegema. 
Kukurussid saime teisele korrale mullatud 15. 
juuliks. Kartule lõpetame täna 18. juulil ära. 
Hein hakkab ka lõpu poole minema.

Minu oma elu on kaunis räbalas seisukor-
ras. Alma läks täna jälle haigemajasse. Tervis 
ei praavi kudagi. Saab näha, mis sest assast 
viimati välja tuleb, õnn ei taha enam kudagi 
vastu vaadata. Vahel läheb süda haledaks, kas 
siis tõesti ma oma perega ei või enam õnne-
lik olla. Peab kõik saatuse hooleks andma, et 
saab mis saab.

8 Lehesõnumid Eestist kõnelesid samuti viletsusest, nt. 20. märtsi kiri rubriigis “Valgest Eestist”: “Mul on kolm 
alaealist last ja ma olen juba 3 kuud tööta. Kui mind töölt vallandati, siis oli tunne, nagu oleks mind elusalt 
sütel praetud, sest tean, mis on tööpuudus. Olen näinud meie majas elavaid töötute perekondi, kes on meele-
heitel. Alles mineval nädalal poos enese üleval korteris perekonnapea, kes oli juba pikemat aega tööta. Minul 
oli senini ikka väikselt tööd. Käisin söögimajas nõusid pesemas, mis iseenesest küll kuigi tasuv töö polnud, 
kuid elu ikkagi sees hoidis. Sain seal peale 4 sendilise päevapalga veel mõned taldrekutäied söögi jäänuseid, 
millega endid senini toitsime. Nüüd aga, kui läksin ametiühingusse, et ühiselt enda olukorra parandamist nõu-
da, vallandati mind söögimajapidaja poolt kui kommunisti.” (Kaks kirja, mis räägivad kohutavast viletsusest. 
– Edasi 20.03.1933, nr. 63)
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30. juulil. Aega ei ole sind armas raamat 
kätte võtta. Täna on puhkepäe, kirjutame 
mõne rea. Ilmad on kuivad ja palavad, tahab 
kõik töövaeva ära kõrvetada. Juba on üks 
kolm nädalit kuiv. Kõik vili on kuivamisel. 
Töödega oleme kaunis juttis. Kukurusi ja 
kartule lõpetasime 20. juuliks kaks korda lä-
bi. Hein on ka juba kaunis lõpupoole, ainult 
korjata kuhjadesse esimine hein.

Omas peres on see asi kaunis pahas 
korras. Alma on ikke alles haige, ei parane 
kudagi.

12. augustil. Täna puhkepäe torkame jälle 
mõne rea. Elu lendab, hakkab juba jälle sügise 
poole kalduma. Töödega oleme juba kaunis 
juttis, hein on tehtud, esimene rukis on peks-
tud. Lähme kartule võtmiselle vastu. Mudu 
elu on vanamoodu, oleme ikke tervise juures. 
Alma põeb, on siiski natuke parem. Ongi nüüd 
niisugune haigus, on palju inimeisi haigeid.

25. augustil. Oleks jälle midagi kirjutada. 
Alma sõitis 21. mere poole tohtri juurde, ter-
vis ei parane kudagi. Ma isi jäin ka eila hai-
geks, külmatõbesse, saab näha, kui kaua ta 
vintsutab. 

27. augustil. Sa mu kallis päevaraamat 
oled mulle alati troostiks. Viskame täna jälle 
mõne rea. Olin paar päeva haige, nüüd olen 

parem, saab näha. Alma on alles mereääres, 
ei tea, kudas tema tervisega lugu on. Küll on 
hull, kui need haigused tulevad. Mudu elu 
läheb ikke omamoodi. Tööd on mudugi üle 
kaela, rohmitse kui hirmus. Olen selle priga-
diri kohustustega seotud, seda hoolt ja mu-
ret kui hirmus. Kes teab, tuleb ükskord sügis, 
mine kinni ka veel. Mudu hakkab üstkui elu 
vähe praavima, ei ole enam näljaseid näha, 
on kõiki kraami rohkem näha. 

3. septembril. Mul tuli niisugune hull ja 
hale tundmus peale, siis on ikke mu päeva-
raamat kõige armsam. Hakka mõtlema seda 
ilmaelu, miksjäoks on see inime siia vaevlema 
pandud, isiäranis nüüdsel ajal. Hakka võrdle-
ma endist aega nüüdse ajaga. Olid sa ennem 
vaba, võtame näituseks viimase aasta, 1929. 
aasta, ma olin lustilik, lõbus, elul oli üstkui 
teine eesmärk. Olid mingisugused pühad, ini-
mesed läksid ühtekokku, olid rõõmsad. Võta-
me nüüd. Kõik on viletsad, tööga ära kurna-
tud, et sa elad ja liigud, aga mingit elavust sul 
pole. Noored lähvad seltsimajasse, kõik see 
asi on nii hädane. Olin mina poissmees, ma 
ei seist ka pudeliski paigal. Mis sa ikke teed, 
kõik peab ära elama.

Minu elu läheb ka kaunis hädast moodi 
edasi, olen brigadir, sellega olen nii koledasti 

Katkend päevikust 1933.
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koormatud, ole kui igavene tööori, ajab vägise 
pea segi. Teiseks Alma on (siiamaale jäi minu 
kiri pooleli. Oberman Nikolai, Tint Aleksan-
der lasid karu, läksime liha järele) juba 21. 
augustist saadik Konnas tohtre juures. Ja ongi 
kõik selle suve haige old, et ei ole midagi andi 
olnud. Saab näha, kudas ta tervis nüüd on, 
oota igatsusega ühtepuhku tulema.

11. septembril. Torkame lõuna vaheajal 
mõne rea. Alma on ikke alles tohtri juures 
mere ääres. Nii kole igav tundmus on oodata. 
Pidi nende päevade sees kodu tulema, oota ja 
vaata iga minut, ei tule kuskiltki, ei tea, kas 
on midagi juhtunud. Jah, kui on ära, siis saab 
aru, kui armas võib naine olla. Ootame täna-
se päeva veel, siis peab hakkama kirjutama 
ja järel küsima. 

12. septembril. Asi on jälle korras. Al-
ma tuli kodu, on ikke juba natuke parem. 
Külmtõbi ei ole ka külge hakand. Küll on 
hull, kõik kohad on haigeid täis, igas peres 
on haigeid. Kust see haigus on tulnud, niikui 
loogu maas.

16. septembril. Kirjutame jällegi midagi. 
Eila 15. septembril saatsin oma Alma jälle 
tohtri juurde, tervis ei parane kudagi. Saab 
näha, mis siis nüüd saab, või kui kauaks, ei 
tea. Küll on hull nende haigustega, kõik küla 
on külmtõbe haigeid täis, tuiguvad jalge peal, 
ei tea, kust see kole tõbi on tulnud.

20. septembril. Täna oleks jällegi mida-
gi kurba kirjutada. Hull haigus on möllamas 
külas ja nõuab oma ohvreid. Minu õemees 
Anton Järv oli ka tee peal töös ja jäi ka sel-
lesse haigusesse, oli päeva 10 haige ja läks 
igavesele puhkusele, jättis oma naised lap-
sed maha leinama. Suri 19. septembri õhtu, 
20. septembril viisime viimaselle puhkuselle. 
Küll on hull see inimese elu, ela ja vaevle siin 
ilmas ja ükskord oledki kadund. Mäletame 
kaua seda kallist seltsimeest.

Mudu elame ikke, tööd on nõnna, et pea 
läheb segi. Alma tuli ka 20. septembril kodu, 
on ikke natuke tervem, saab näha, hakkab 
ehk praavima.

22. septembril. Täna oleks jällegi midagi 
kirjutada. Meie veike Eero kukkus oma pea 
lõhki. Käisime ööse tohtri juures, suur haav 
oli peas.

29. septembril. Eila matsime Miili veikest 
tütart, oli paarinädaline ja suri ära. Midagi 
hullu on, iga päev maetasse inimeisi. Haigus 
läheb juba koledaks, juba 5 inimest on ära 
võtt natukese ajaga.

6. oktoobril. Ilmad on vihmased, sajab kui 
hirmus, kartulit on kõigest 2 hektarit võetud, 
8 on võtta, kukurus on kõik koristamata, vist 
tänavu jääb jälle külma kätte. Ploomid saime 
kuivatatud. Inimestest on pooled haiged. Ja 
kõik naisterahvad on suurem jagu töötegijad, 
mehed on kõik enamjagu haiged. Saab näha, 
mis sest assast saab, kas tuleb sügise kinni 
istuma minna. Eks vaatame kuu aja pärast 
oktoobri pühadel, kuidas asi on.9

Alma läks juba kolmat korda alla tohtri 
juurde, ei saa tervist kudagi kätte.

18. oktoobril. Elan vähehaaval. Alma on 
ikke haige. Külmtõbi on ka ustkui vähemaks 
jäänd, pole enam surmajuhtumeisi olnud. 
Ainult tööd on palju, kartulaga oleme ik-
ke poole peal, 5,50 on võetud. Kukurus on 
suuremjagu puhastada, 3 hektari lähedal on 
puhas. Eks näe, kudas see koristuse hoogtöö 
läbi läheb, kas tuleb ka pogris istuda. Ilmad 
olid nüüd kaunis ilusad. Täna kipub sadama 
hakkama.

8. novembril. Eila oli jälle see püha, mis 
sai oodata, õhtul käisime pidul. Anti süüa, 
peeti kõnesi. Ilmad on kole vihmased, ei lase 
kudagi vilja ära korjata. On veel kartuli 0,75 
hek., kukurusa 1,25. Saab näha, millal ta ära 
laseb lõpetada.

18. novembril. Kirjutan paar rida. Jäotame 
hoolega kartulit. Kartuli saime ülesse 16. no-
vembril. Viljad on juba kõik üleval ja korja-
tud, ainult kartulihunnikuid on maa peal ja 
rukis on teha. Ilmad on ilusad, härmatist ei 
ole veel õieti olnud. Lepad on alles päris ro-
helised.

1. detsembril. Tihti peale tekib mõte, et 

9 Ärevast olukorrast Abhaasia poolele jäävates eesti külades kirjutati sama aasta 20. oktoobri Edasis nr. 166 
üldpealkirja all “Klassivaenlase kriukad Sulevi ja Ülem-Linda kolhoosides”. 24. novembri Edasis, nr. 181 ilmus 
aga E. Veskelt üdini positiivne ülevaade Salme külast “Niisugused on löökliselt töötavate kolhoosnikkude 
võidud!” 
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miks inimene elab, mis on ta elust kasu. Vaev-
leb selle natukese aega ära ja ongi lõpp peal. 
Vanasti oli ometigi lootus tulevase ilma pea-
le. Nüüd sured ära, on kõik otsas. Tihtipeale 
tulevad need seltsimehed silme ette, kes selle 
aasta sees ära surivad, olid, elasid ja ükskord 
lõpp peal. Tänavu oli selle hullu külmatõbe 
ohvreid mitu inimest ja põevad paergugi mi-
tu inimest. Mul tuleb meelde alati Järv, õe-
mees, alati käisime sees, ajasime head juttu. 
Aga ükskord on lõpp peal. Väga kahju, kes 
omas parajas eas peavad lahkuma. Töödega 
saime juba mõni aeg tagasi valmis, olid kau-
nis soojad ilmad, aga nüüd läks külmale, on 
teist päeva kraadi 6 külma. Nii see elu läheb. 
Tahaks sellest tööjuhataja ametist lahti saada, 
ta on mind nii koledasti ära tüüdanud. Saab 
näha, mis saab, pistavad ehk viimati aasta lõ-
pus pogrisse.

15. detsembril. Lumi on maas kõik selle 
aja. Täna ja eila sajab vihma. 15. õhtul käisi-
me Punase-Lagedal udarnikute (õhtul). Kuu-
lasime kõnesid, anti süüa jne. läks see õhtu. 

1934

4. jaanuaril. Täna on juba uue aasta neljas 
päev. Jälle aasta möödas ja teine käsil. Uuel 
aastal sai napsutada, olin vintis, ei näind pi-
du ega midagi, katsusin, et kondid kodu sain. 
Mudu elame vanamoodu. Talv ei ole üst suur, 
aga lumi on ühtepuhku maas. Sajab tihtipea-
le vihma. Olen ikka alles tööjuhataja, saab 
näha, kas saab lahti. Aasta aruande arvavad 
selle kuu lõpus hakkama saama. Nii see asi 
läheb. Siiski see aasta, mis mööda läks, oli 
juba mitmest tükist parem, on juba kraami 
rohkem, leiva küsimus on juba parem, saab 
juba linnadest leiba osta. Ja ka riigi normid 
olid veiksemad, eks näe, kudas läheb. 

10. jaanuaril. Sa kallis raamat, toon su 
jälle välja, et susse jälle mõne sõna paberi-

le. Kõik see elu on paha, ei maksa ta poolt 
kopkat, midagi püüdmist ega elu tahtmist ei 
ole, rühma edasi. Inimesed on suuremalt jaolt 
haiged kõik sellest sodist. Minu Alma on ka 
ikke haige, ei praavi kuidagi, mõtleme jälle 
Sotši tohtri juurde minna. Minu oma tervis on 
ka kaunis vilets, pea on alati uimane kui nui, 
ei tea, kas selle prigadiri sodi pärast. Saab 
näha, kas saan ka lahti ametist. Ilmad on lu-
mised kõik selle jaanuarikuu. Talv tuli tänavu 
vara, jääme loomatoiduga vist kole hädasse.

28.–30. jaanuaril. Käisin mere pool 
kukurussi vahetamas. Tänavu aasta sai seda 
leivakraami kole vähe, kartuli sai jälle roh-
kem, et võib muist leivaks vahetada.10 Mudu 
elu on vana sorti, maa on juba vastu päeva 
tükati paljas. Kolkosi aasta aruanne ei ole ka 
veel valmis.

4. veebruar. Täna on puhkebä, elame ta-
sapisi edasi, tervise poolest oleme kõik kaunis 
räbalas seisukorras. Alma on ikke haiglane, 
ema on ka haiglane, minu oma tervis ei ole 
ka kõige parem. Mudu elu läks 1933. aastal 
tunduvalt paremini kui endisel aastal. Riigi-
normid olid kergemad. Tööstuskaupasi on ka 
tunduvalt suurenenult juba, kui raha on, võid 
kõiki assu osta. Peaks hakkama ikke aasta 
aastalt paranema.

22. veebruaril. Juba tükk aega on, kui vii-
mati sinuga, armas päevaraamat, juttu ajasin. 
Elame ikke endiselt edasi. Juba paar nädalit 
käime iga päe 1934 aasta (proisvotsvenõi 
plan11) tegemas, saab veelgi mõni päe teha. 
Ilmad on veebruarikuu sadused, eila hakkas 
kõvasti lund sadama, nüüd on 1,5 arssinat 
lund ära ja sajab ühtelugu. Öö läbi müristas 
ja lõi välku kui hirmus. Tänavu talvel on kole-
dasti hädas inimesed loomapõhuga. Tööpäe-
vade peale anti kole vähe. Aastaaruanne on 
ka alles tegemata j. n. e.

2. märtsil. Torkan jälle mõne reakese, et 
tulevikus hea lugeda ja ka poegadel ja tütar-
del arutada nüüdse aja elu. Tali on tänavu 

10 “Töötuspäeva kohta tuli kartuleid 1932. a. 1,5 kg, käesoleval aastal aga 3 kg. Mett ei saadud 1932. aastal 
sugugi, tänavu tuli aga töötuspäeva kohta 25 gr. Peale selle veel muid saaduseid, nagu rukist, maisi, võid, 
kõrvitsaid jne. Rahaline sissetulek oli 1932. aastal 2. rbl 60 kop. töötuspäeva peale, aga 1933. a. keskmiselt 
3 rubla, millest üks rubla kolhoosnikule juba avansina välja anti.” (A. Aino. Kuidas elab kolhoos “Edasi”. 
– Edasi 25.01.1934, nr. 13)

11  proisvotsvenõi plan<proizvodstvennyj plan – vene k. ´tootmisplaan´.
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kaunis pikk, 1. detsembrist tuli lumi maha, 
paergu on veel 1 arssin lund, ei tea, milla ta 
sulab. Kõik see elu on imelik ja vilets. Kõik 
see asi ja ühisuse elu on kaunis vilets, loha-
kust on igal pool. Olen tööjuhataja, nii see 
peahool ja mure on minu seljas. Mudu elu on 
ka kaunis räbal. Alma on ühtepuhku haige, 
päris paha see asi. 

11. märtsil. Täna saatsin jälle oma teise-
poole arstima. Näe minul see õnn ei taha ka 
kudagi vedada... 

15. märtsil. Lumi sulab, vilja tegemine on 
ukse ees, kevade on käe. Kuid see elu on nii 
tume, nii imelik, üstkui kellegist põle enam 
head meelt. Igaüks tunneb enese olema kui 
töölooma, et rühma päevast päeva, ei midagi 
lusti ega rõõmu sul pole. Mina olen nüüd jälle 
ühe poolega. Küll on vilets üksi olla, nii igav, 
nii õudne, oota juba kirja, saab näha, kuda 
see asi läheb. Peaks ka ükskord õnne olema 
et terveks saaks.

22. märtsil. Oleks jälle midagi tähtsat 
kirjutada. Täna oli üld kolkosi koosolek. 
Olid suured ninad siin, hakatasse passa 
välja andma.12 Kes 10 päeva jooksul kõiki 
tunnistuisi ei saa, saadetakse minema. Saab 
näha, mis sellest assast tuleb, kas saadetakse 
ka välja. Asi on nii kirju ja hull, olen töö-
juhataja, eksid mõnes tükis ja oledki läind. 

Ootame, 1. aprilliks peaks läbi minema.
28. märtsil. Ilm on soe, kevade on käes, 

künd ja külv läheb täies hoos. Meeleolu on 
natuke parem. Alma tuli ka kodu, on ikke 
haige. Passa pole kätte saanud, on kuulda, et 
mõnele tahetasse kõbu (?) teha, selgesti ei 
tea midagi. Küll on hullud sarnased jandid iga 
aasta, et ka vahel vagaseks jääks.13

2. aprillil. Toome jälle veiksed märkused, 
31. märtsil oli suur passide andmine. Igaüks 
tundis hirmu, et saadetakse minema, ega seal 
mitmetel paljut ei puudund. Kuid siiski lõp-
pes kaunis ilusti, said kõik passid ainult pea-
le mõne üksiku, ja küllap needki ehk saavad. 
Mudu elu on kaunis räbalavõitu, olen ikke 
tööjuhataja. Oleme künniga ja mahategemi-
sega ametis. Närvid on ka kole rikkis selle 
ametiga, pea on uimane kui pakk otsas. Il-
mad on paergu ilusad, loodame 1. maiks külvi 
maha saama...

17. aprillil. Torkame jälle mõne rea. Ole-
me kõvasti kartulepanemisega ametis. On 
tänavu kartuli maha teha 11 hektarit, jääb 
veel tänasest päevast panna 0,30. Kukurussi 
maa on suuremjägu kündmata, kukurussa on 
maha teha 8,54. Muud kribu-krabu maad on 
suuremjägu küntud. Ilmad on tänavu kaunis 
ilusad, saab näha, mis ta edespidi teeb.

26. aprillil. Ilmad on tänavu kevade vä-

12 Vt. NSVL kesktäidesaatekomitee ja rahvakomissaride nõukogu otsust “Ühtse passisüsteemi kindlaksmääramise 
ja passide sundusliku meldimise kohta NSV Liidus”: “Linnade, tööliste alevite ja uute ehituste elanikkude 
parema arvestamise ja nende asukohtade vabastamise eesmärgil isikutest, kes pole seotud valmistusega ning 
tööga asutustes või koolides ja kes ühiskondliselt kasulikus töös tegevad pole (välja arvatud invaliidid ja 
pensionäärid), samuti ka nende asukohtade puhastamise eesmärgil peituvatest kulaklistest, kaelakohtulistest 
ja teistest ühiskonnavastastest elementidest…”  (M. Kalinin, V. Molotov (Skrjabin), A. Jenukidse. Ühtse 
passisüsteemi… – Edasi 30.12.1932, nr. 287) Ühtse passisüsteemi ja sundusliku meldimise sisseviimine pidi 
toimuma 1933. a. kestel. Vt. ka “Määrus passide kohta” (M. Kalinin, V. Molotov (Skrjabin), A. Jenukidse, 
tsit. teos. – Edasi, 30.12.1932, nr. 287)

13 Töödejuhatajana oli August Rootsi tähelepanu suunatud põhiliselt põllutööle ja ilmastikule, pea puuduvad 
sissekanded kultuurielust. Leheveergudel kirjutati 1934. a., et ühiskondlikud asutused – klubi, kool ja luge-
mistuba – töötavad nõrgalt, et klubi juurde organiseeritud laulu- ja näitering ei tegutse jne. Ka komnoorte 
rakuke olla tegutsenud halvasti (A. Aino. Kuidas elab kolhoos “Edasi”. – Edasi 25.01.1934, nr. 13; A. Aino. 
Punase-Lageda puudustest ja mõnest seanahavedajast. – Edasi 06.04.1934, nr. 49). Vigadest majanduselu 
valdkonnas mainiti osade seemneliikide puudumist ning remontimata vankreid ja rautamata hobuseid. Kirjutati 
ka lööktöölistest ja õnnestunud ettevõtmistest: “Ausa tööga on ka põllumajanduse tööriistad remonteeritud ja 
nii hobused kui ka tööriistad kinnitatud üksikute kolhoosnikkude külge.” (A. Aino. Punase-Lageda puudustest 
ja… – Edasi 06.04.1934, nr. 49)

 Kultuuritöö miinuseid märgiti ka Salmes, kus olla puudunud lugemistuba ja selle juhataja. Üldiselt loeti 
Salme kolhoosi tugevate hulka (I. P. Mis Salmes veel puudub. – Edasi 24.04.1934, nr. 58). Vt. ka J. Tanvel. 
Kümme aastat Salme puhkpillide koori. – Edasi 26.03.1934, nr. 44 ja: Pioneer. Pioneerid on unustatud. – Edasi 
02.08.1935, nr. 104.
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ga ilusad. Oleme töödega ka kaunis juttis. 
Kartules on maas, kukurusi künni lõpetame 
1. maiks ka ära. Üleüldse lõpetame künnid 
1. maiks ära. Aiad on tehtud, susni puid on 
ka valmis. Elame vähehaaval, Alma on ka 
tervem. Mul omal on kõht teist päeva hai-
ge. 

2. mail. Eila 1. mail käisime rongikäigul. 
Oli kõik kaunis vahvasti sisse seatud. Õhtu oli 
meie klubis pidu, mai tervitused ja anti õhtust 
süüa. Päris kena oli see värk.

10. mail. Kirjutame jälle mõne rea. Viljad 
saime maha 10. mail. Ilmad on kuivad, juba 
mitu kuud tikub kõiki ära kõrvetama. Alma 
läks jälle Sotši tohtri juurde.

12. mai. Täna olen jälle üksi kodu. Ema 
läks täna loomadega perevalli.14 Alma on Sot-
šis tohtri juures, ootasin täna kodu, ei tuld. 
Eero mängib teiste lastega. Üksi olles tekib 
alati niisugune kurb tundmus. Tikub silmade 
ette noorusepäevade lõbus ja hea elu. Siis tu-
leb tahtmine jälle päevaraamatut kapist välja 
tuua ja mõni märkus teha. 

See tööjuhataja amet koormab koledasti 
ja oma elu muresi on peale selle. Alma on 
haige. Mudu külviga saime tänavu üsna rut-
tu, nüüd on kõik tehtud. Olid kõik selle aja 
ilusad ilmad, aga nüüd läheb kuiv juba päris 
liiale, ei ole lootagi vihma tulema. Kõik see 
töö ja vaev läheb raisku. 

17. mai. Asi on päris hale. Kõrveb kõik 
töö ja vaev, kole kuiv on juba kolmas kuu. 
Tänavu jääme vist küll nälga. Kui nüüd mõne 
päeva jooksul ei tule vihma, on kõik otsas.

26. mail. Ilmad on vihmased, läks see 
kole kuiv meilt mööda, nüüd tuleb iga päev 

14 “Perevallis” olid kolhoosi loomad. “Suvel on kari üleval mägedes, 25–30 kilomeetrit kolhoosist eemal. Sinna 
on vihmavarjuks ehitatud katusealused. Peale selle ehitatakse sinna ka loomalaut mullikate ja vasikate jaoks, 
sest seal on loomatoitu rohkem ja nad võivad talve seal üle elada.” (V. Põldmees. “Edasi” kolhoos tõstab 
karjapidamist. – Edasi 02.08.1934, nr. 106). Aasta varem oli farmijuhataja end üles poonud, 1934. a. kirjutati 
ajalehes järgmist. “Esialgu oli farmi töös palju puudusi, puudusid karjalaudad, jõutoidud ja ettevalmistatud 
juhataja. Nüüd on asi nii lautade kui ka juhataja küsimuses paranenud. Praegu on kolhoosil 62 lüpsilehma, 
11 mullikat, 68 vasikat ja kaks sugupulli. Piimaand on veel madal. [– – –] Farmi tööliste hulgas pole veel läbi 
töötatud sm. Stalini aruanne ÜK(e)P XVII kongressil, pole läbi töötatud ka keskkomitee juunipleenumi 
otsused. Farmitöölised pole omavahel sotsialistlikus võistluses. Kolhoosil on ka seafarm. Üldse on seafarmis 
142 siga. Möödunud aastaga võrreldes on sigade olukord paranenud. Laudad on puhtad ja sigu toidetakse 
hästi. Suvel on sead mägede karjamaadel, mis kolhoosist 12 kilomeetrit kaugel on. Sigade talitajad saavad 
töötasu juurdekasvu järele. Kõige parem seatalitaja on sl. Anna Pikkjuk, kellel sead kõige paremini toidetud  
ja kõige puhtamad on. Riigi lihanorm on kolhoosil täidetud, või pooleaasta norm on täidetud ületamisega.” 
(V. Põldmees. “Edasi” kolhoos… – Edasi 02.08.1934, nr. 106).

vihma. Eila 25. mail käisin tohtri juures, ter-
vis on jälle kaunis vilets. On jälle see süda-
mehaigus käes, vana haigus, näe, ei parane 
kudagi, saab näha, kuda nüüd läheb. Tohter 
andis tunnistuse, et tööjuhataja ei või olla. 
Saab näha, kas saan lahti, see mu tervise 
nahka panigi.

3. juunil. Ilmad on vihmased, iga päe 
sajab, perevallid on lund täis. Mudu tervi-
se poolest olen kaunis vilets, arvan, et saan 
prigadiri ametist lahti. Eila valiti uus, mul tu-
leb veel olla paar nädalit, kui rajoonist teadus 
tagasi tuleb. 

17. juunil. Ilmad on sadused, sajab iga 
päe. Muldamisega oleme lõpu poole mine-
mas. Olen ikke tööjuhataja, ei lasta kudagi 
lahti. Tervis on natuke parem.

24. juunil. Viskan jälle mõne sõna, ei 
viitsi enam kirjutada, ennem oli nii huvi see 
kirjutamine. Uuemat pole midagi, oleme 
elus. Tervise poolest Alma see krõbiseb ikke 
omamoodu edasi. Mu oma tervis on ka rä-
balavõitu, pea on otsas uimane kui nui, lah-
ti pole ka tööjuhatajast saand. Andsin jälle 
teadaande, saab näha, mis pravlenja koosolek 
teeb. Töödega oleme kaunis juttis. Kartulid 
on kahele korrale mullatud. Kukurus ja muud 
viljad on ühele korrale, hakkame teist korda. 
Ilmad on tänavu nüüd kaunis vihmased.

30. juunil. Täna olen päris haige, küljes 
on kanged pisted. Saab näha, kudas see pauk 
mööda läheb.

Eila 2. juulil andsin tööjuhataja ameti üle, 
olen vaba tüki aja kohta, 3,5 aastat sai seda 
hullu ametit peetud. Nüüd peab tulevikus 
hoolas olema, et jälle midagi ametit kaela ei 

Marika Mikkor / 1930. aastad Kaukaasias “Edasi” kolhoosis põllumehe silme läbi ja ajalehe “Edasi” veergudel IV
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aja. Kui nüüd tervise ka jutti saaks, siis võiks 
elada, tervis on viimasel ajal räbal.

6. juulil. Olen üksi kodu. Alma läks jäl-
le Sotši tohtre juurde. On seal üks kümme 
päeva arstimas. Eero on lasteaias.15 Niisiis 
on päris igav üksi olla. Sest on aga hea meel, 
et tööjuhataja kohustustest vabaks sain, käin 
nüüd iga päev teistega ühes tööl. Muldami-
ne saab paari päeva pärast kahe korrale läbi, 
heinategu on ka poole peal.

11. juulil. Tahaks midagi kirjutada. Midagi 
kurvameelelist, kuid pea on nii tühi, nii haige, 
et midagi kinni ei võta. Olen üksi kodu kui 
munk, kui niisugust elu kaua tuleks elada, siis 
lõppe küll igavuse kätte ära. Siis mõtle oma 
naisukese peale. Saab näha, ühe nädali tuleb 
vist veel oodata.

17. juulil. Kirjutan jälle igavuse pärast 
paar rida. Küll on igav ja hull üksi elada, ei 
tahaks mitte tundigi sarnast elu. Almal on 
täna 11 pää ära olla, aga see näitab aastapik-
kune olema.

19. juulil. Täna tuli Alma kodu ja tõin ka 
Eero kodu, niisiis pere on jälle kõik koos. 

19. augustil. Sina kallis päevaraamat, ma 
olen sind päris ära unustanud. Täna pühapä 
õhtul, kus ma üksi kodu olen, teen mõne 
veikse märkuse. Alma läks ka perevalli, ema 
on ikke perevallis. Elu läheb vana sootu, ter-
vis on mul ikke räbalavõitu, kuid tunnen en-
nast nüüd sestsaadik, kui tööjuhatajast lahti 
sain ikke rohkem inimese olema, sa lähed 
ilma mureta ometi õhtul magamagi. Alma 
tervis on ikke vilets, üks häda lõpeb, teine 
hakkab. On kibe marjakorjamine. Tänavu 
on seda sodi kole laialt, saab näha, kuda sel-
le töödele vastu saab. Nüüd on veel pere-
vallis ka heina tegemised.16 Suvi on tänavu 

kaunis korralik olnud, viljad on ilusad.
8. septembril. Elu see lendab omasoodu 

edasi, alles ikke oli kevade, nüüd juba sügis. 
Alles külvasime, nüüd juba lõikame. Nii on 
see inimese elu ka. Alles on see nooruseke-
vade, sealt samast oled juba vana, ja varstigi 
varised hauda, üstkui sind poleks oldki. Nii 
on see inimese elu.

Ilmad on kole kuivad ja palavad, ammugi 
ei ole vihma tulnud. Kole kibe on, oleme kui-
vatusega kõvasti ametis, tänavu on meil marju 
kole palju. Kuid ühest tükist olen siiski rõõ-
mus, et tööjuhataja kohustustest lahti sain. 
Teen oma töö ära, olen õhtugi vaba. Tervis 
hullemaks ei ole läinud...

21. septembril. Tervis on jälle kaunis rik-
kes, pea on uimane ja hull, mine kas lolliks. 
Kas saan ma sellest hädast terveks, arstida ka 
ei saa, kodu jääd, siis oled suur kurjategija.

3. oktoobril. Kaunis harvaks külaliseks 
olen sulle saand, kallis päevaraamat. Töö 
on kibe, tervis on vilets, siis ei tule ka sind 
meelde. Töö läheb kaunisti edasi. Ploomid 
saime nädal tagasi ära, sai meie prigaadis 9 
tonni. Kartuli on ka võetud 3,5 hek., kukurus 
on raiutud. Ilmad on kaunis ilusad olnud, kui 
nüüd selle kuu ka ilust peab, saab ehk siis 
tööd koomale.

15. oktoobril. Eila õhtu 14. oktoobril pi-
dasin sünnipäeva. Sai tantsida ja napsutada. 
Sain juba 30 aastat turja peale, nii ruttu see 
elu lendab. 5 aastat sai, kui ma 14. oktoobril 
pulmi pidasin ja naisemehe eluga peale hak-
kasin. Mudu elu on vana tooni peal.

7. novembril. Täna on oktoobripüha, tä-
na saame jälle natuke puhata sellest koledast 
tööst ja vaevast. Töödega oleme kaunis juttis, 
kukurusid on puhtad. Kartulid on üleval II 

15 Sama aasta jaanuaris kirjutati Edasis, et lasteaed oli ilma igasuguse loata likvideeritud (A. Aino. Kuidas elab 
kolhoos “Edasi”. – Edasi 25.01.1934, nr. 13)

16 1936. a. võis lugeda mägiheinamaadest lehest. “Karjakasvatusele tarvilikku loomatoidubaasi saaks sel teel 
laiendada, kui kolhoosile täielik õigus antaks mägistiku karjamaa üle, mida kolhoos senini on kasutanud. Siin 
on ehitatud juba tarvilikud hooned ning vee jõuga töötav võitehas, mille on ehitanud meie oma kolhoosnikud. 
Mägestiku karjamaa aga kuulub metsloomade hoiumetsa juhatusele. Hoiumetsa juhatus nõuab kolhoosilt 
selle maa tarvituse eest mitmesuguseid maksusid ja meelehead, mis kolhoosile kulukaks lähevad ja kultuurse 
karjakasvatuse hargestamist takistavad. Hoiumetsa juhatus on selle koera seisukorras, kes ise heintel lamab 
ja neid ei söö, kuid meie näljastele lehmadele heinu andes uriseb. Hoiumetsa juhatusel pole seda karjamaad 
tarvis ja ta kasutab ainult oma omanduseõigust, mis mingisugustele majanduslikkudele tarvetele pole põh-
jendatud.” (K. N. Kas metsloomad või kari? – Edasi 20.07.1936, nr. 98) 
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prigadal, peedid on korjata. Ilmad on täna-
vu kaunis ilusad olnud. Täna on ka esimest 
korda härm maas, 1 kraad külma. 4. oli suur 
prigaada pidu, sai trallida kui hirmus. Väga 
ilus oli kõik see asi. Elu läheb kaunikesti, 
ainult töö on kole raske, see rikub inimeste 
tervised ära. Olen oma tervisega vana moodi. 
18. oktoobril käisin laadal ja Sotšis.

2. detsembril. Juba on tali käes, 26. no-
vembril tuli esimene lumi maha, on pool ars-
sinat lund. Viljad saime kõik koristatud maa 
seest, aga 20 hunnikut kartuli on maa peal, 
saab seda külmetust küll, kui talvel valimi-
ne tuleb. Mudu tänavu aasta põle viga, saab 
kraami tööpäeva peale kaunisti teiste aasta-
tega võrreldes. Kukurusi 1 k. 250 g, kartules 
4,5 kilo, plooma, õunu kuivi, pirna, peeta loo-
madele, 1 kilo söögipeeta, heinu, kukurusi, 
põhku, magusat, sibulit, tooreid õunu. Nii et 
võib ära elada. Meie loodame oma perega 
aasta lõpuks saama 1000 päeva ligi. Ja kõik 
oleks üstkui kaunis kena, aga kui hakka sel-
le töö peale tagasi mõtlema, siis tuleb hirm 
peale, sest töö on raske, endise töö kõrval 
sul ühtegi vaba tundi põle, sul peavad alati 
sooned pineville olema. Jah, raskusi on küll, 
peab kõigiga leppima.

1935

1. jaanuaril. Juba jällegi on möödunud 
aasta, jällegi jupp surma poole. Nii see aeg 
kaob, 30 aastat turja peal, nii kui linnutiivul 
läind. Oleme kõik selle korra terved, elu lä-
heb üstkui natuke paremaks, on juba kõiki 
assa rohkem saada j.n.e. Tali on siiamaale 
kaunis veike olnud, nüüd on juba mitu päeva 
vihma sadand. Täna sai juua ja trallida kui 
hirmus, joomine läheb kaunis hulluks,17 mina 
pean ta küll ära ütlema, tervis ei luba. Tervis 
on ikke omamoodi hädane. Pean seda silmas 
pidama ja ennast karsklaseks kuulutama.

27. jaanuaril. Juba jälle on mõni aeg möö-
dunud kui viimati kirjutasin, paneme täna jäl-
le mõne sõna paberisse. Eila tulime alt, käi-
sime Almaga Sotšis ja Konnas, saime lund ja 
vihma kui hirmus. Lumi on meil ikke maas ja 
on kaunis külmi ilmasid kuni 13 kraadini. 

17. veebr. Täna puhkepäeva õhtu, räägime 
jälle mõne sõna, kallis päevaraamat. Sinuga 
olen rõõmu ja kurbtust jägand. Elame ikka 
vähehaaval. Tervised on see kole kolkosi töö 
ära rikkund Almal ja mul omal. Närvid on 
kole rikkis sellest kolhosi prigadiri tööst,18 ei 
tea, kas saan tervist tagasi. Tali on siiamaale 

17 Päevikus mainitakse alkoholi pruukimist tähtpäevadel. Ajalehes halvustati aga liigu joomist. “Kui mõni 
hangeldaja talupoja laadal või turul oskas läbi petta, siis tehti liiku. Kui hallparun sulast kauples, tehti 
jällegi liiku, et sulane viletsa palga üle hädaldama ei hakkaks. Liik kinnitas igasugust pettust. Nüüd peaks 
liik kui kahjulik vana komme kolikambri heidetud olema, sest külas on valitsevateks vahekordadeks 
sotsialistlikud vahekorrad, kuid nende kõrval elab ka vana kahjulik komme edasi. Eriti paistab see silma 
“Edasi” kolhoosis, Eesti-Rohuaias. [– – –] Siin tehakse iga tühise asja juures liiku, mille tagajärjeks on 
puudused ja väärnähtused kolhoosi töös. Hiljuti oli järjekordsete liikude “põhjuseks”– üks remonteeritud 
vanker. Liigujoomingule kogunes tosina ümber kolhoosnikke, eesotsas juhatuse liikmete, brigadiiride, 
revisjonikomisjoni esimehe ja teiste aktivistidega. Mürgel kestis poole ööni, sõideti kolhoosi sugutäkuga 
ühest brigaadist teise, lõhuti hobuseriistu. Aeg oleks juba vanast rumalast kombest lahti saada, seda enam, 
et mitmed liigutegijad järgmisel päeval kolhoosi töölt puudusid ja kodus “päid parandasid”.” (P. Kivi. Vana 
kahjulik komme. – Edasi 02.09.1936, nr. 119)

18 Lehesõnumites nii kiideti kui ka laideti brigadire. Selle ameti olemust puudutab artikkel Siberi eesti koolidest: 
“Õpilased arutavad tööorganiseerimist kolhoosis. Kaks õpilast küsivad Undilt, mis vahe on põllutöö brigaadi 
brigadiiri ja kubja vahel? Teine vastab: “brigadiir ja kubjas on üks ja seesama. Brigadiir ei peksa ainult.” 
Õpetaja Unt vastab õpilastele: “Ega suurt vahet ei ole, mõlemad sunnivad tööle.”” (N. J. Vill. Kodanliste 
natsionalistide töömeetoditest Siberi eesti koolides. – Edasi 28.09.1937, nr. 132). 

 Ühest Eesti-Rohuaia brigadirist vt. 12.09.1935 ajalehest Edasi. ““Edasi” kolhoosi II brigadiir Naeltok [– – –] 
ajab onupojapoliitikat. Kolhoosnikkudele ta tööd kätte ei näita, ei kirjuta ka tööpäevi korralikult üles, kuid oma 
naisevennale Mihkel Tindile, kes päevase põlluvahina lohakalt töötab, mille tagajärjel sead 0,5 ha karulipõldu 
üles tuhnisid, märgib Naeltok päevad korralikult. Samuti korralikult märgib ta päevad ka oma vennale, kes 
öövahiks olles ööd läbi vankri all magab, nagu võiks norskamine vargaid eemale peletada. Onupoegade kamba 
kohta on märkuseid antud kolhoosi seinalehte, kuid vastutav toimetaja Lifländski ei lase märkuseid läbi, vaid 
teatab märkuste autorite nimed Naeltokile ja tema pailastele. Ka seltsimehelik kohus ei aita. Seltsimeheliku 
kohtu esimeheks on kod. M. Serennik, kes rohkem huvi tunneb joomise kui kolhoosi korra parandamise vastu.  
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olnud keskmine, paergu on lund pool arssinat 
maas ja sajab. Nii kõik see elu läheb.

17. märtsil. Lumi on suland, mõnes kohas 
on veel natuke, tali oli siiamaale kaunis ma-
dal, kes teab, mis ta nüüd teeb. On nii kole 
külmad tuuled ja viskab lund. Töödega ei ole 
veel kuskile jõudnud. Külviga ega künniga ei 
ole veel hakatust tehtud, puud on lõikamata, 
tulepuud tegemata. Saab näha, kudas täna-
vu nende töödega hakkama saab. Eks seda 
tööd tule jälle ülearu. See on aga hea asi, et 
tööjuhatajast lahti sain, põle enam midagi 
muret. Mudu elu on tänavu siiski paranend, 
kõiki assa on rohkem saada, söögikraami19 ja 
on ka inimestel rohkem ostmiseks võimalusi. 
Kolkosnikud elavad kaunis jõukasti, ostavad 
kõik, mis silm himustab, käivad siidis ja same-

 Sellepärast vedelevad materjalid aasta otsa ilma käiguta Serenniku käes. Kolhoosi esimees Koschel nende 
jämedate korrarikkumiste vastu midagi ette ei võta. Kolhoosnikud ootavad, et Adleri rajooni organisatsioonid 
meil onupojapoliitikale piiri panevad.” (V. Kahur. Onupoegade kamp enesearvustust maha surumas. – Edasi 
12.09.1935, nr.124). Karl Lifländski arreteeriti 29.10.1937 süüdistatuna Eesti-Aiakese komsomoliorganisat-
siooni lõhkumises kontrrevolutsioonilisel eesmärgil ja nõukogude kaubanduse diskrediteerimises. Mõisteti 
10 aastaks vangilaagrisse koos vara konfiskeerimisega. Mihkel Serennik arreteeriti 16.02.1938 süüdistatuna 
osaluses Eesti kontrrevolutsioonilises, natsionalistlikus, diversiooni-spionaaži ja terroristlikus organisatsioo-
nis. 29.10.1938 mõisteti surma mahalaskmise läbi koos vara konfiskeerimisega. Otsus viidi täide 01.11.1938 
Krasnodari linnas (H. Sabbo. Võimatu vaikida I. Tallinn, 1996, lk. 603, 608).

19 Vt. Edasi 12.12.1934, nr. 169: “Küpsetatud leiva, jahu ja tangude kaardisüsteemi ja tehnilistele kultuuridele 
vilja kaubalise vastuandmise süsteemi ärakaotamisest. NSV Liidu rahvakomissaride nõukogu otsus”, ja 
14.12.1934, nr 170: “Leiva kaardisüsteemi ärakaotamisest. Sm. V. M. Molotovi aruandest ÜK(e)P keskkomitee 
pleenumil s. a. 25. novembril”. 

tis ja ka sööma poolest on asi kaunis korras.
5. mai. Möödunud jälle päevad. 1. mai 

on möödas, meie oodatud püha, anti meile 3 
päeva. Sai rongikäigul käidud, pidul jne. Mi-
na joomapidudest suurt osa ei võtnud, tervis 
ei luba juua. Ja tervis on inimesel kõige kal-
lim, ja kui on kord rikke läind, ega siis enam 
nii hõlpsasti terveks saa. Pea on otsas alati 
uimane, ole kui pool lolli. Mudu elame vähe-
haaval, muud viljad on maas, kukurus on teha 
[– – –]. Mudu elu on ikke paranend. Inimesed 
käivad siidis ja sametis, ajavad uhkust taga 
kui hirmus. Söögikraami on juba kõiki saada 
ja ka leiba peaks vabalt saama. Nii läheb see 
elu edasi.

8. juunil. Suvi on käes, loodus on kõige 
ilusamas ehtes. Kõige kuulsam kunstmaali-

Hobused Eesti-Rohuaia külatänaval. Foto Marika Mikkor 2000.
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ja ei oska oma pildile niisugust ilu anda, kui 
loodus oma kõige ilusamas ehtes. Elu see 
lendab, meie ei oska sellest iludusest rõõ-
mu tunda. Meid uimastab see alaline raske 
töö, see sunnijärel elamine. Kuid siiski täna-
vu võib ütelda, et asi on paranend, meil on 
alaline puhkepää. Ja ka kõigis assas võib elu 
paranemist märgata. Kõik asi läheb odava-
maks. Võtame näituseks meie oma produkt, 
kartulid. Mineva-aasta otsiti sul kodust ära, 
30 rubla puud, tänavu läheb kuni rublani ja 
ei olegi tahtjaid... 

7. juulil. Eluratas see veereb ja veereb. 
Aastad, päevad on läind, 30 aastat on tur-
jal, üstkui pole arugi saand. Ükskord läheb 
ka teine 30 ilma teadmata ja ongi vana 
starik valmis, kui ka niikaugele seda eluiga 
antasse, ühel võetasse varem, teisel hiljem. 
Kui vahel mõttesse jääd, tulevad sulle tun-
tud näod meelde, kes nüüd haua põhjas hin-
gavad. Siis tuleb mõte, et see tee on kõigil 
ees. Jääb ainult saladuseks, mis see inimene 
siin ilmas peab vaevlema ja ükskord on kõik 
otsas...

27. juulil. Tänavu on kole kuiv, vihma ei 
tule kudagi, vili on kõik kuivamisel. Sügise 
tuleb vist hambad varna panna. 

1. augustil. Käisime veekraavi tegemas. 
Kole kuiv on, kõik asi ja vili on kõrbemisel. 
Saab näha, kuda see aastake saab ära elatud, 
vist kaunis keeruline näitab olema. Paljud 
isutavad kollektiivist välja minna, tööstuse 
peale. Hakkavad nüüd siin kullapesemised. 
Uuritase neid mägesi, kes teab, mis tööstused 
siin lahti lüüase. Elektritööstus on hakatusel. 
Kui ta ikka rahus edasi läheb, siis on ikka ühe 
5 aasta pärast midagi uut.

6. augustil. täna sajab vihma, küll andis 

20 Vt. Edasi 28.09.1935, nr. 132: “Leivahindade alandamisest ja kaardisüsteemi ärakaotamisest lihaga, kaladega, 
suhkruga, rasvainetega ja kartulitega varustamise alal. NSV Liidu Rahvakomissaride ja ÜK(e)P Keskkomitee 
otsus”.

21 Vt. Edasi 30.07.1935, nr. 103 kaanelugusid – “Saladus, milles sõjad sünnivad”, “Mõnede Euroopa sõjafirmade 
sõjaline puhaskasu” ja “Kes on sõja organiseerijad?” Siinkohal lõik viimasest: “Kõigil kapitalistlikkudel maadel 
läheb pöörase tempoga ettevalmistus sõjale. Lõhutud on Washingtoni mererelvastuse kokkulepe. Prügikasti 
on visatud Versailles´i rahuleping. Sõja ettevalmistamine ja marurahvuslus – niisugune on imperialistliku 
kodanluse välis- ja sisepoliitika programm. Peamiseks sõja õhutajaks on praegu saksa faschism ja jaapani 
imperialism, kes endi järele buksiiril Poolat ja Baltimaa riikide valitsusi veavad. Sõda organiseeritakse eeskätt 
Nõukogude Liidu vastu, kelle rahulik ehitustöö ja rahupoliitika imperialistlikkudele teeröövlitele ei meeldi. 
Meie ei taha sõda, kui keegi katsub meie maa kallale tungida, siis saab ta purustava vastulöögi, siis muudab 
kodanliste maade töörahvas röövsõja klassisõjaks, kus purustatakse jäädavalt kapitali võim.”

oodata. Tänavune kuiv see rikkus viljasi, vist 
sügis saab kehv olema. Tee ja tööta, aga midagi 
saada pole. Mudu elame ikke vana tooni peal.

9. augustil. Mõtlesin paar sõna kirjutada. 
Ilmad on ilusad, peksame rukist. Elu läheb 
vana tooni peal edasi. Üleüldse kõik asi pa-
raneb ühtelugu.20 Kui ta selles toonis edasi 
läheks, siis oleks varsti elu korras. Aga vist 
pannasse elule lõpp peale. Sest vist on oodata 
jälle koledat tapatalgut. Sest kapitalistilised 
riigid valmistavad enneolemata kiirusega sõja 
vastu.21 Ja vist ta tänavu aasta enam mööda 
ei lähe. Minul on ka kole suur hirm, kui sõda 
lahti läheb, olen mudugi sõjamees. Eks vaa-
tame ja loeme seda tükki 1. jaan. 1936. a. kui 
olen hinges.  

1. septembril. Küll on tänavu kole kuiv ja 
kuum suvi. Saab näha, millal ta hakkab vihma 
tulema. Tänavune aasta on kehvavõitu aasta. 
Marjasodi on tänavu kõiki vähe, nii et saab 
kergemini hingata. Mudu oleme ikke vana 
tooni peal. Eero sai terveks. Mina ise olen 
selle närvihaigusega kaunis vilets, pea alati 
sumiseb ja on uimane kui puupakk kui midagi 
ärrituisi on...

25. septembril. Elame vana moodi, töö lä-
heb kaunis robinal, ploomikuivatus saab läbi, 
kartuli on ka juba suur tükk võetud, kukurusi 
on ka pooled raiutud. Ilmad on tänavu sügise 
siiamaale ütlemata ilusad. Suvi oli küll kuiv, 
aga kukurus ja kartules on keskmine.

16. oktoobril. Juba on jällegi sügis, jälle 
varsti see aastake möödas. Siiamaale olid 
ilusad ilmad, aga nüüd hakkab sadudega tü-
litama. Tööd on veel küll, kartuli pole veel 
poolesidki üleval, kukurus läheb juba üle 
poole. Mina olen tänavuse sügise virma sa-
ra ehituse juures palka vedamas. Tuleb meie 
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poole suur sara, ja hobuste tall tehti ka uuesti 
ringi poole suuremaks. 

Mudu elame ikke vanamoodi. Tervis on 
räbalavõitu, see närvihaigus, pea on alati kole 
uimane, saab näha, kudas ma tast lahti saan 
või ei saagi. 

Kõik kraam läheb odavamaks. Nii et elu 
hakkab paranema.22

21. oktoobril. Eila tuli jälle natuke vih-
ma ja täna on esimene härmatis sildade peal 
maas. Siiamaale olid kõik soojad ilmad.

10. novembril. Oktoobripühad on möö-
das, läksid kaunis lõbusasti, joodi viina ja 
tralliti kui hirmus Joomine on kaunis laialt 
maad võtma hakand. Kartuli ja kukurusi sai-
me oktoobri pühaks koristatud, ainult peedid 
jäivad ja kartulehunnikud. Ilmad on siiamaale 
soojad ja ilusad, nüüd on juba paaril päeval 
natuke härmatist...

1. detsembril. Juba on viimane kuu selle 
aasta sees, läheb see aeg lennates.

22 Ajalehes piitsutati samal ajal puudusi: “Kõigil meie suure kodumaa teadlikkudel kodanikkudel peaks olema 
selge, et lapsed – on meie tulevik, meie vahetus suures ehitustöös. Just sellepärast paneb nõukogude valitsus 
laste kasvatusele, hoolitsusele laste eest, rohkem rõhku kui ükski teine võim maailmas. Siiski ei näe meie 
sagadasti kohtadel tarvilikku hoolt laste eest. Näiteks niisugune lugu on Eesti Rohuaias “Edasi” kolhoosis  
[– – –] lasteaiaga, kus juhataja Anna Tint ise on juhataja, lastehoidja ja kokk. Keegi tema tööd ei kontrolli. 
Selle tagajärjel keedab Anna oma perele ja lastele ühises pajas sööki ja tema viieliikmeline pere käib kolm 
korda päevas lasteaias söömas – laste kulul, laste kõhu kõrvalt. Lasteaia jaoks antud seepi raiskab Anna ka 
oma pesu jaoks jne. Kolhoosnikud on sagedasti lasteaia väärnähtustest juhatusele rääkinud, kuid juhatus ei 
tee tarvilikke järeldusi. Kas mitte sellepärast, et Anna on esimehe ja tema asetäitja sugulane? (N. ja N. Hool 
laste eest olgu esimesel kohal. – Edasi 14.10.1935, nr. 140).

Ilmad on soojad, võib paljajalu käia. Kül-
ma põle veel sugugi olnud, natuke ainult här-
matist oli mõnel hommikul. Töödega oleme 
kõigiga lõpul, kartulid on valitsetud ja kõik 
on tehtud.

(järgneb)

Karikatuur 1933. a. 6. novembri 
Edasist.

Marika Mikkor 

(1963)

Lõpetanud Tartu ülikooli ajaloo osakonna etno-
loogina. Magister kirjandusteaduse alal. Eesti 
Põllumajandusmuuseumi vanemteadur. Vara-
semateks uurimisteemadeks eestlaste, isurite 
ja ersade perekonnakombestik ning Kaukaasia 
eestlaste identiteet; praegune uurimisteema 
– elu-olu ja töökorraldus ühismajandites.
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1936

  2. jaanuaril. Jälle on aasta edasi, jälle on 
aasta mineviku hõlmas. Kõik läheb mööda, 
kõik head ja halvad ajad, kõik läheb kui 
linnutiivul. Ikke edasi, ikke surmale lähe-
malle. Sest sellest meie ükski ei päese. Va-
na aasta ära saatmine ja uue vastu võtmine 
läks kaunis lõbusasti, sai öö läbi trallida, ei 
saand mitte silmagi kinni. Mudu oleme ter-

1930. aastad Kaukaasias “Edasi” 
kolhoosis põllumehe silme läbi 
ja ajalehe “Edasi” veergudel
V

Marika Mikkor

Mõne sõna omast elust üles märkinud August Rootsi. 
Veike märkimise raamat 

vise juures. Ilmad on ilusad, külma on kuni 
4 kraadini...

11. jaanuaril. Täna ööse tuli esimene lumi 
tolli paksune maha. Siiamaale oli pallas, ei 
old veel lund olnud, külma oli kuni 5 kraa-
dini. Tänasest päevast sain puhkust kuni 21. 
jaanuarini, homme, kui vähegi ilma on, sõi-
dan Konna hambaid arstima. Kollektiivi aasta 

Mžõmta jõgi Eesti-Rohuaias. Foto: Marika Mikkor, 2000
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otsot1 oli 5. jaanuaril. Tööpäe tuli 2 rub. 75 
kop., 1 rub. kraamis, 1 rub. 75 kop. rahas. Töö-
päeva peale saime kukurussi 1k. 400g, kartuli 
3 kilo, rukist, loomapeeta 640 g, heinu 640 g, 
magust 70 g, plooma, ube, pirna, võid.

21. jaanuaril. Täna on minu puhkuse aeg ot-
sas. Täna lähen tööle. Eila tulime mere äärest, 
küll olime hädas, autu oli lumes kinni, viimati 
siiski saime Punaselagedale. Selle aja sees oli 
meetrisügavune lumi maha sadand. Sain jälle 
natuke hambaid arstitud, võib jälle vähe elada.

2. veebr. [– – –] Talv on soojavõitu, vastu päe-
va hakkab juba lumi ära sulama. Meil on ½ ars-
sinat veel. Eila oli koosolek, hakatakse maad 
andma jäädavaks omanduseks, antakse 0,35–
0,50 hektarini. Saab näha, kust antakse, kas 
rohuaiast. Muidu elu paraneb, aasta-aastalt on 
palju paranenud, kui paar aastat tagasi minna.

15. veebruaril. Kirjutan jälle mõne sõna 
kaua aja kohta. Kui võtta endisi aegu, siis oli 
isu kirjutada, aga nüüd ei taha see asi kudagi 
minna. Pea ja närvid on nii palju rikkes, et mi-
dagi mõtelda ega üles tähendada ei saa. Alati 
on uimane, midagi erka tundmust ei ole. Saab 
näha, kuidas see elu edaspidi läheb, kas võtab 
viimati tossu. Alma on ka ühtepuhku haige, ei 
ole tema tervisest ka midagi, on päris vilets. 

Täna sadas jälle pool meetert lund maha, 

vana oli juba vasta päeva kõik suland. Täna 
hommiku oli 10 kraadi külma, ja hakkas jälle 
kõvasti sadama.

23. veebr. Täna on meie riigi kaitse puna-
väe päev. Täna on 18 aastat, kui meie puna-
vägi hakkas, 18 aastat on meie riik kasvanud 
ja tugevaks läinud. Et küll kapitalistiline ilm 
võruna ümbritseb ja valmistab sõjalle, kuid 
ka meie riik saab tugeva vastalöögi andma, 
kui peaks sarnast juhtumist olema.2 Eila oli 
toršestvenõi3 õhtu punaväe päeva kohta, käi-
sime ka, oli noori komanderisi kõnet pida-
mas, peale 100 mehe tulid üle lumemägede 
suuskadega siia õppereisul. Võib-olla tulevi-
kus sõjas tuleb ka lumemägedes sõdida. 

 4. märtsil. Täna tulin Ingermani-lage-
dalt, käisin seljas kraami viimas. Punased 
komanderid on seal koolis ja sõidavad suus-
kadega. Küll oli raske viia, 30 kilo seljas, peale 
30 kilomeetri väsitas koledasti ära, tee lumine 
ja pehme. Pooleteise päevaga käisime ära. Il-
mad on ilusad, lumi sulab mõne päevaga vii-
maseni ära. Varsti hakka künniga peale. 

13. märtsil. Täna laubä õhtu saunast tul-
les kirjutan mõne sõna. Kõigepealt ilmad on 
ilusad, lumi on suland, kevade on käes. Kui 
ta mitte enam lund ei tuleks. Lõikan iga päe 
rohuaia puid.4 Krippi haigus on jälle hulku-

1  otsot < otčёt – vene k. ´aruanne´. 
2  Vt. Edasist 22.02.1936, nr. 26 artikleid “Revolutsiooni ja kodumaa kaitsjad” ja “Tööliste-talurahva Punavägi on 

valvel”. Viimasest: “Saksa faschism kogub jõudu selleks, et parajal silmapilgul võimalikult kiires korras ja oota-
matult kallaletungi ette võtta. [– – –] Kauges Idas valmistub Jaapani imperialism sõjale Nõukogude Liidu vastu. 
Rääkimata sellest, et Jaapan omale Hiina territooriumil sõja puhuks seljatagust loob, on ka Jaapani sõjatööstus 
viimaste aastate vältel mitmekordseks kasvanud. [– – –] Jaapani imperialistidel jookseb suu vett Siberi rikkuste 
järele! Missuguses olukorras on meie riigikaitse? Kas suudame tarbekorral sõjariist käes nii Saksa kui ka Jaapani 
imperialismi röövbandedele näidata, et Siberi, nagu iga muu meie sotsialistliku kodumaa osa, saadused ainult 
meie oma töötavate hulkade jaoks on? Sm. Tuhatševski kõne, samuti meie Riigikaitse rahvakomissari, Nõukogude 
Liidu marssali sm. Voroschilovi kõne stahanovlastele tõendavad, et meie oleme vastulöögiks valmis, kui Jaapani 
või mõne teise imperialistliku riigi koerad üle meie piiri püüavad roomata.” (A. M-er. Edasi 22.02.1936, nr. 26)

3  toršestvenõi<toržestvennyj – vene k. ´pidulik´. 
4  Aiatöödest kirjutati ajalehes maikuus: ““Edasi” nimeline kolhoos asub niinimetatud Eesti-Rohuaias [– – –], 

ja juba nimi ise ütleb, et aiapidamine annab siin kolhoosile suurt sissetulekut. Tõepoolest on rohuaed meie 
suuremaks sissetulekuallikaks. Selle majandusalaga arvestas ka rajooni maaosakond ning korraldas 5-kuulised 
aiapidajate kursused. “Edasi” kolhoosist lõpetas kursused A. Sark, kes nüüd aiabrigadiirina töötab. Uus brigadiir 
viis I brigaadis ploomipuude lõikamise läbi, kuid jättis mädanenud ploomid puude otsa. Need võivad haiguseid 
edasi anda. II brigaadis pole Sark aiatöös veel midagi teinud, kuigi siin 7 ha noort aeda on, mis pritsimist ootab, 
kuid sm. Sark on ametis muude töödega, mis tema ülesannetesse ei kuulu. Nii saab Sark aiatöö brigadiirile 
määratud tööpäevad nagu kingituseks.” (J. M. Rohkem tähelepanu rohuaiale. – Edasi 04.05.1936, nr. 60)

 (Etteruttavalt olgu öeldud, et A. Sark arreteeriti 1. märtsil 1938. a., süüdistatuna osaluses Eesti kontrrevolutsioo-
nilises, natsionalistlikus, diversiooni-spionaaži ja terroristlikus organisatsioonis. Mõisteti surma mahalaskmise 
läbi koos vara konfiskeerimisega, otsus viidi täide 1. novembril 1938. a. Krasnodari linnas. (H. Sabbo. Võimatu 
vaikida I. Tallinn, 1996, lk. 605–606))
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mas. Eero jäi haigeks. Külas on palju haigeid.
22. märtsil. Eila jäi vihmasadu üle, oli 

kange tuul, muutis ilma külmaks. Täna on 
4 kraadi külma, lund küll ei ole. Ühe päeva 
oleme künd.

9. aprillil. Rühmame külvitöödega, 20 
hektarit on veel künda, üldse oli peale 30 
hektari. Ilmad on tänavu paljad, ilma lumeta, 
vihma tikub tihti sadama.

14. aprillil. Juba 5 päe sajab vihma, ei 
lase midagi teha. Jõed on kole suured, ta-
hab vist uputust teha soe vihm. Elu läheb 
omasoodu edasi, praavib aasta-aastalt, on 
juba kraami saada. Söögikraami seda kau-
nis laialt. Kui ta rahuliste edasi läheks, mõ-
ne aasta pärast oleks meie riik kaunis heas 
korras. Aga vist ei taheta seda rahu kauaks 
anda, on oodata ühtepuhku kapitalistide 
poolt peale tulemeisi. Siis on jälle elu otsas, 
kui sõjaks läheb. 

26. aprillil. Täna puhkepäe, ilm on vihma-
ne, sajab ühtepuhku. Külvi on veel palju teha. 
Kartuli on tehtud 7 hektarit, peab olema 8,50. 

Kukurusi maad on küntud 3,25, peab künd-
ma 10 hektarit. Maha ei ole veel kukurusa 
teinud, peedid on ka tegemata. Maa on küll 
valmis. Heina on veel teha hektarit 5.5 Mudu 
elu läheb vana moodu. 

14. mail. Mõtlesin täna paar sõna kirjuta-
da. Täna hakkas kõvasti sadama, ajas künd-
mast kodu, künda on veel 2 hektari ümber. 

Alma läks jälle 10. Sotši tohtre juurde, 
tervis on vilets, ootame täna kodu, saab näha, 
kas tuleb. Küll on igav elada ilma seltsiliseta. 
Eero on kolmandas ema juures. Oleme Mi-
kuga kodu. 

Maipühad läksid ka kaunis kenasti,6 sai 
trallida ja napsutatud veikest viisi. 

Mudu elu suurt andi ei ole. Tülitsevad 
üksühega, teine teisega,7 kolkosi juhatus on 
kole vilets,8 saab näha, kudas see asi viimati 
läheb.

31. mail. Kaunis harva käin külaliseks, sa 
mu kallis raamat, sinuga olen ma siiski oma 
tähtsamaid elujuhtumeisi jaganud. Inimene 
elab kui pimedas kotis. Miksjaoks ta on siia 

5  Jutt on heina külvist. 28. juuli lehes kirjutati heinateost. Puuduseks loeti seda, et käsitsi ja loorehaga riisumisel 
arvestati töönormi võrdselt: “Sel puhul on tarvis ka loorehaga riisumisel vastav norm välja töötada. Praegu 
aga on meil lugu nii, et kolhoosnikud, kes käsitsi töötavad, samasuguse normi – 0,20 ha – peavad täitma, nagu 
hobuserehaga riisumisel.” (K. N. Kuidas tehnikat kasutada ei tohi. – Edasi 28.07.1936, nr. 102)

6  Vt. 20. mai ajalehest Edasi: ““Edasi” kolhoosi juhatus teatas oma 1. mai raportis Punase-Lageda nõukogule, 
et “Edasi” kolhoosis olevat 25 kolhoosnikku stahanovlased. Kes nad aga on ja mispärast just 25 stahanovlast, 
seda ei tea meie kolhoosnikkudest keegi. Oletame, et kolhoosi juhatus õieti raporteeris, et tõesti 25 paremat 
kolhoosnikku on kõrge stahanovlase nime ära teeninud. Kuid stahanovlasi, nende töömeetoteid peavad teadma 
kõik kolhoosnikud selleks, et ka need, kes veel stahanovlased ei ole, nendeks võiksid saada. Tõuseb aga kahtlus, 
kas ehk juhatus kolhoosnikkude-stahanovlaste arvu laest ei võtnud.” (Mart. Kes on meie stahanovlased? – Edasi 
20.05.1936, nr. 68) Vt. ka Vana Mart. Juhatus ei organiseeri stahanovlikku tööd. – Edasi 22.04.1936, nr. 55. 

7  Vt. 16. mai Edasist artiklit “Rohuaia kahjustajad anti kohtu alla”: “Eesti Rohuaia kolhoosnikkudel on aed 
suureks sissetulekuallikaks. See annab kolhoosniku tööpäevale lisa. Aia eest aga hoolitseti halvasti. Brigadiir 
Oumann kaldus joomisele ja laskis suure hulga noort aeda hukkuda. Kolhoosi juhatus ei pannud lohakusele 
piiri. Niisuguseid tõsiasju teatasid kirjasaatjad Kaukaasiast “Edasi” kolhoosist. Samuti paljastasid kirjasaatjad 
seda, et kaks kolhoosnikku, Reismann ja Türkel, naabruse karjakasvatuse artellist juustu varastasid. Meie kirja 
peale teatab Adleri rajooni prokurör, et uurimine kirjasaatjate andmeid täielikult kinnitas ja aiarikkujad ning 
juustuvargad on kohtu kätte antud.” (Edasi 16.05.1936, nr. 66) 

8  Vt. 30. märtsi ajalehest Edasi: “Kõik partei ja valitsuse tähtsamad otsused põllumajanduse asjus käesoleva 
stahanovliku aasta kohta on meil läbi arutamata. Kolhoosi esimees Reismann loeb seda ülearuseks.” (Jaan. 
Villem Madisson ei kõlba kooliõpetajaks. – Edasi 30.03.1936, nr. 44) 22. aprilli ajalehest: “Kui tarvis oli see-
met muretseda, siis kuulutas kolhoosi esimees sm. Reismann, et “küllap jõuame, aega küll”, aga praegu on 30 
hektaari põldu tühi, puudub kaeraseeme, mida plaani järgi sellele põlluosale pidime külima. Hobustega käib 
sm. Reismann ise kui ka mitmed teised kolhoosnikud halvasti ümber [– – –] Adleri rajooni organisatsioonid on 
meil mitu korda uurinud kirjasaatjate teateid niisuguste nähtuste üle, kuid ei aita kirjasaatjate poolt avalikuks 
tehtud puuduseid põhjalikult kõrvaldada. Seda tuleb lõpuks teha. Väärnähtuseid ei või järjest korduda lasta.” 
(Vana Mart. Juhatus ei organiseeri stahanovlikku tööd. – Edasi 22.04.1936, nr. 55) (Aleksander Reismann 
arreteeriti 30. märtsil 1938. a. süüdistatuna osaluses Eesti kontrrevolutsioonilises, natsionalistlikus, diversiooni-
spionaaži ja terroristlikus organisatsioonis. Mõisteti surma mahalaskmise läbi koos vara konfiskeerimisega, 
otsus viidi täide 1. novembril 1938. a. Krasnodari linnas. (H. Sabbo. Võimatu…, lk. 605–606))
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elama pandud, ükskord sure välja ja ongi 
kõik otsas. Mõtle nooruse aegade peale, 
kus palju lõbusaid silmapilkusi oli. Kõik on 
möödas, pool eluiga on läbi, hakka allapidi 
minema. Sügise saan juba 32 aastaseks. Nii 
kõik see elu lendab. Ilmad on tänavu kole 
vihmased, töödega on päris tegemine, mul-
damise töö on kõvasti käsil, külvid saime 
maha 20. maiks.

27. juunil. Olen üksi kodus. Tulin appu-
veeallikalt, viisin Alma sinna arstima. Eero 
saatsin Kasele. Ema on perevallis. Mikku läks 
vasikat perevalli viima. Töö on kibe, saab veel 
üks päe kukurussa esimese korrale mullata. 
Kartulid on suurem jagu kahele korrale mul-
latud. Ilmad jäivad ka ilusaks.

1. juuli. Oli jälle torsestvenõi õhtu, anti 
kolkosile maa aktid kätte igaveseks kasuta-
miseks9. Oli peale selle suur söömine ja joo-
mine. Sai trallitud ja tantsitud kui hirmus, 
läks suurepäraliselt see õhtu.

18. juulil. Elame endist moodi, pere on 
jälle kodus. Tööd on kole palju, heina on veel 

palju niita, mullata saab ka paar päeva. Ilmad 
on kole vihmastvõitu siiamaale. Nüüd on meil 
jälle uus pretsetatel10 j.n.e.

27. juulil. Ilmad on vihmased. Täna on 
jälle kole kange tuul, ei tea, mis ta võtab te-
ha, puhub sooja tuult, ega head nalja ei ole, 
midagi hullust ta teeb. Muldamine on mul-
latud, rukis lõigatud, heina on veel kaunisti 
teha. Tööjõudu on vähe. Täna on pravlenja 
koosolek. Tahetakse jälle kaks inimest meie 
prigadast seafermasse, ma kardan, et mind 
pannasse. (Homme kirjutame edasi, kudas 
läheb.)

28. juulil. Ilm läks ilusaks. Seavermast sai 
ka lahti, leiti veel teisi. 

9. augustil. Ehk küll harva sa kallis päeva-
raamat, sulle külaliseks tulen, kuid siiski si-
nust päris ära võõrduda ma kuidagi ei tahaks. 
On käes juba viimane suvekuu, kõik läheb 
ajamerde kõik päe, nädal, kuu ja aasta, mis 
mööda, ikke jupp eluraamatust vähem. Nii 
on kõik see elu, kõik hävineb, kaob. Tänavu 
saab 50. aastat täis, kui esimesed isad ja vana-

9  Seda sündmust oli oodatud aastaid. Vt. NSV Liidu kesktäidesaatekomitee ja rahvakomissaride nõukogu otsust 
3. septembrist 1932: “Töölis-talurahva riigi omanduse alleshoidmisel maa peale kinnitada igale kolhoosile 
maa, mis ta töötamiseks kasutada on, olevates piirides ära keelates igasuguseid ümberjagamisi…” (Kalinin, 
M.; Molotov (Skrjäbin), V.; Jenukidse, A. Kolhooside püsiva maakasutuse kohta. – Edasi 06.09.1932, nr. 
197)

10  Eelmisest esimehest kirjutati korduvalt ajalehes. “Adleri rajooni organisatsioonid on meil mitu korda uurinud 
kirjasaatjate teateid niisuguste nähtuste üle, kuid ei aita kirjasaatjate poolt avalikuks tehtud puuduseid põh-
jalikult kõrvaldada. Seda tuleb lõpuks teha. Väärnähtuseid ei või järjest korduda lasta.” (Vana Mart. Juhatus 
ei organiseeri… – Edasi 22.04.1936, nr. 55) Viimaseks süüks loeti seemneristikheina küsimus. “Meie Adleri 
rajooni täidesaatekomitee maaosakond kohustas kolhoosi juhatust ühte oma liiget välja eraldada, kes seemne-
ristikheinapõldude hooldamise eest vastutav oleks. Kaua kestis selle küsimuse lahendamine juhatuse istangul, 
kuid küsimus jäigi lahendamata: ei leitud juhatuses selle vastutusrikka töö jaoks inimest. Keegi juhatuse liik-
metest ei tahtnud enda peale vastutust võtta. Kolhoosnikkudele tehti rajooni organisatsioonide ja külanõukogu 
poolt ettepanek juhatus ümber valida. Kolhoosnikud olid sellega nõus ja vabastasid A. Reismanni juhatuse 
esimehe kohalt.” (A. Mets. Valisime uue esimehe. – Edasi 16.07.1936, nr. 96) Uueks esimeheks sai kreeklane 
Halaitsov, punaväest vabanenud “komnoorsoolane”. Energiliselt hakkas ta kolhoosi majandust korraldama: 
“Ta muretses seakasvatuse fermidele 2 tonni kombineeritud toitu, millega senine juhatus hakkama ei saanud.” 
(Samas) Edenes uue stahanovliku aasta laenu tellimine. (K. N. Kolhoosnikud tellivad aktiivselt stahanovliku 
aasta laenu. – Edasi 18.07.1936, nr. 97) Kuid seemneristikheina küsimus, partei ja valitsuse erilise tähelepanu 
objekt sellel aastal, jäi lahendamata. “Kuigi üldiselt meie kolhoosi tööd normaalse tempoga lähevad, tuleb 
siiski märkida, et juhatus ristikheinaseemnepõllule vähe tähelepanu juhib. Seemneristikhein on osalt maha 
langenud ja mädaneb. Tarvis oleks need osad ära koristada ja seemneks teised platsid jätta. Ristikheina eest 
on vastutav kolhoosi juhatuse liige G. Hindov, kuid tegelikult ei tunne ta seda vastutust. Ristikheinaseemne 
peksumasin on veel muretsemata, käsitsi ei suuda meie aga seemet 96 protsenti puhtaks teha, nagu valitsuse 
otsustes ette nähtud. Masin tuleb viivitamatult muretseda.” (J. Õun. Suuremat tähelepanu ristikheinaseem-
nele. – Edasi 18.08.1936, nr. 112) (G. Hindov arreteeriti 16. veebruaril 1938. a. süüdistatuna osaluses Eesti 
kontrrevolutsioonilises, natsionalistlikus, diversiooni-spionaaži ja terroristlikus organisatsioonis. Mõisteti 
surma mahalaskmise läbi koos vara konfiskeerimisega. Otsus viidi täide 1. novembril 1938. a. Krasnodari 
linnas. (H. Sabbo. Võimatu…, lk. 604–606))

Marika Mikkor / 1930. aastad Kaukaasias “Edasi” kolhoosis põllumehe silme läbi ja ajalehe “Edasi” veergudel  V
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isad oma peredega 1886. aastal siia põlisesse 
metsa ja mägede vahele elama ja omale kodu 
asutama hakkasid.11 Mis enne koleda raskus-
tega võidelda tuli. 50 aastat on mööda läinud, 
esiisad on mulda puhkama läinud, järeltulev 
sugu elab edasi. Ajad on viimaste aastaküm-
nete sees palju muutnud. Elul on uued sihid 
ja uued algused. Ehk ta küll mõnes tükkis 
meid palju rohkem kurnab, kuid see ajajärk 
on niisugune, ja peame ajaga kaasa elama.12 
Hakka meie riiki võrdlema 50 aastat tagasi, 
on meie riik mõnestki küljest hiigla sammuga 
edasi läinud. Endise vana tehnika kõrva on 
siginenud suured linnad, vabrikud, tehased, 

mis välja lasevad hiigla masinaid. See läheb 
kõik hiigla sammuga, mis ajalugu ennem ei 
mäleta. 

Meie elu kolkosis on ikka vanamoodu. 
Töödega on ka juba rohkem koomal. Meie 
kolkosi elu kiita väga ei või, tööpäev läheb 
odavaks. Seavermas on haigus, sureb iga päe 
kümnete kaupa, teeb lagedaks.13 Marju on 
tänavu kaunikesti, aga odavad. Ilmad olid 
ennem vihmast võitu, nüüd on kaunis ilus. 
Eila käisid meil võersil piduga Salme kolkosi 
inimesed,14 olin ka pidul.

23. august. Ilmad on kuivad, hakkab kui-
vaga liiga tegema. Elame vanamoodu. Ema 

11  Vt. oma küla juubeliks kirjutatud positiivset sõnumit V. Naeltokilt “Eesti Rohuaed 50-aastane”. (Edasi 
30.05.1936, nr. 73)

12  Valitsevat meeleolu illustreerib Abhaasia poole eesti külasid käsitlev kirjutis: “Kolhoosnikkudel on tulnud 
igalpool nii või teisiti oportunistide, bürokraatide ja muude sarnaste olluste vastu võidelda ja meil, proletariaadi 
diktatuuri riigis, mille suure töö ja ehituse eesotsas seisab enamlaste partei, on see võitlus alati, igal üksikul 
juhtumil, lõppenud nii oportunistide kui ka teiste revolutsioonilise liini moonutajate lüüasaamisega.” (J. Püks. 
Salme ja Sulevi kolhoosidel tarvis revolutsioonilikku valvelolekut kõvendada. – Edasi 06.08.1936, nr. 106) 

13  Kindlasti järgnes põhjalik juurdlus süüdlaste väljaselgitamiseks. Vt. kolhoosi “Uus Tee” juhtumit “Sigadega 
pole asjad korras” J. Kare sulest (Edasi 08.04.1936, nr. 48) ja lugu “Kamsovos tegutsevad hobusemõrtsukad”. 
(Edasi 04.03.1936, nr. 31)

14  Just samal ajal kirjutati ajalehes korduvalt ärevatest sündmustest Salmes ja Sulevis. Stahhaanovlasest farmiju-
hataja enesetapu järel toimunud kohtuprotsessil mõisteti mitmele inimesele vanglakaristus. Vt. J. Püks. Õppe-
tund stahanovlaste töö saboteerijatele. – Edasi 30.07.1936, nr. 103 ja J. Püks. Salme ja…. – Edasi 06.08.1936, 
nr. 106. Pidupäeva eel ilmus veel üks lugu Salmest: “Siin pesitses lõhkujate kamp, end osavalt maskeerides 
kaua. Kui lõpuks kolhoosi endine esimees kahjur Schukstov ja tema poolehoidjad kolhoosi lõhkumise ja 
stahanovlaste tagakiusamise eest kohtu alla anti ja uus juhatus valiti, siis asus Schukstovi kamp uue juhatuse 
vastu kihutustööd tegema. [– – –] Jah, joomine oli üks erilistest “töövormidest”, mida Schukstov oma kam-
baga laialt hargestas. 15% ploomide saagist tegi Schukstov “vodkaks”, kuid kultuuritööd polnud mingisugust. 
Endine vähemlaste komissar Schukstov ei võinudki võidelda selle eest, et kolhoosnikud saavutaks jõuka ja 
kultuurse elu. [– – –] Nüüd jätkab Schukstovi ja tema kamba tegevust kolhoosides tema kälimees Kõverik. 
Ühes oma naise Adeelega lõikas ta arbuusi põllul arbuuside varsi läbi, mille tagajärjel kolhoos 600–700 rubla 
kahju sai. On rida teisi kahjutegevuse juhtumeid, kus süüdlasi teol ei tabatud, mille juures aga selge on, et siin 
kolhoosi vaenlase käsi tegevuses oli. [– – –] Seltsimees Stalini nimelise kolhoosi stahanovlased ja lööklased 
peavad oma valvelolekut veel enam tõstma, peavad kõigi Kõveriku sarnaste kolhoosi vaenlaste kahjulikku 
tegevust paljastama ja ausa tööga saavutama sissetuleku mitte alla 10 rubla tööpäeva kohta. (M. Blok. Salmes 
pole kahjuritööle veel lõpp tehtud. – Edasi 06.08.1936, nr. 106) Vt. ka “kirjasaatjate” algatatud külanõukogu 
esimehe juhtumit: “Gagri rajooni täidesaatekomitee ja ÜK(e)P rajoonikomitee tegid Veggise kohta lõpuks 
tarvilikud järeldused, kuid Gagri prokurör pole selle klassilise näo kaotanud esimehe kohta oma sõna veel 
öelnud. Seda sõna oleks aga tarvis…” (J. Püks.  Salme ja… – Edasi 06.08.1936, nr. 106). Vt. ka Kolhoosnik. 
Vegis kägistab enesearvustust. – Edasi 28.01.1936, nr. 14. 

 Samal ajal sarjati leheveergudel ka sulevlasi: “Hiljuti kuulas Viktor Kingissepa nimelise kolhoosi üldkoos-
olek [– – –] oma revisjonikomisjoni aruannet. [– – –] Vaikis revisjonikomisjon selle üle, et kolhoosi meest 
samogonni keedetakse, et lauda ehitust, mis 1. maiks lõpule pidi jõudma, ikka veel venitatakse. Ehitusma-
terjalide vedamise ajal korraldasid brigadiirid ühes mahajäänud kolhoosnikkudega joomise ja materjal jäi 
välja vedamata. Ehitusetöölised istusid tööta. Neid käsutati maisipõllule tööle. [– – –] Ka arvepidamises, 
mida revisjonikomisjon korralikuks tunnistas, on suured puudused. Maikuu tööpäevad kirjutatakse juulis 
tööraamatusse. Inimesed saadetakse kambas tööle, normid teatab juhatus alles siis, kui töö juba tehtud. 
Siis arvestatakse tööpäevad tehtud töö järgi “keskmiselt”. Niisuguse arvestuse juures ei saa stahanovlikust 
tööst ega tööviljakuse tõstmisest juttugi olla.” (A. Heinmann. Mis sünnib Kingissepa nimelises kolhoosis? 
– Edasi 06.08.1936, nr. 106)
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käis ka perevallist all, oli paar päeva all, tä-
na, 23. aug. läks jälle perevalli ja viis Eero ka 
üles. Oli teine vilets, ei taht süüa. Hakkab ehk 
üleval praavima. Mina olen zajomi15 maksmi-
sega ametis. 

13. septembril. Paneme jälle paar sõna 
paberille. 10. septembril olin rajoonis Adle-
ris koosolekul, zojomi pärast anti seal pähe. 
Elame ikka vanamoodi. Eero ja ema on pe-
revallis. Ilmad on tänavu kaunis vihmased, 
tahab vägisi ploomid ära rikkuda. Eila tulid 
Kalmikust sugulaisi siia.

10. oktoobril. Käisin perevallis Eerot al-
la toomas, 9. läksin, sadas kangesti, 10. tulin 
alla. Ilmad on kole vihmased, ei lase kudagi 
vilja ära korjata, kartuli on veel võtta üle poo-
le, kukurussa pole hakandki. Kas jätab kõik 
lume alla.

22. oktoobril. Täna hakkas jälle koledas-
ti sadama, jõgi on kole suur, kui ta ööse ka 
sajab, siis teeb küll uputuse. Viib sillad ja 
jätab kõik kodu istuma. Ilmad on kole hul-
lud tänavu, ei lase kudagi vilja ära korista-
da. Kukurussa on veel 8 hektarit puhastada, 
kartulit on 2,50 hektarit ja peedid on ka alles 
korjamata. Saab näha, kas jätab lume alla.

Oktoobris oli pravlenja koosolek, anti 
mulle jälle brigadiri kohustus kaela. Naeltok 
Karl läheb 1. detsembril kooli. Jälle minu 
kaela. Tahan tohtri juurde minna, saab nä-
ha, mis tohter ütleb.16 Jälle see hull asi mul 
kaelas.

8. novembril. Jälle need oktoobripühad 
lähevad varsti mööda, täna on 8. ja ka viima-

ne püha. 6. õhtul oli suur lööklaste tegemine 
ja preemia andmine, olin ka nende hulgas. 7. 
õhtu oli juubeliõhtu, 50 aastat saab tänavu 
täis, kui esimesed inimesed siia asusid. Rää-
giti kõnet. Kuid see asi oleks pidand palju 
paremini läbiviidud saama. Meie asi kolkosis 
on tänavu palju viletsamas korras. Vahetasse 

15  zajom < zaёm – vene k. ´laen´. Ilmselt on jutt uuest stahhanovliku aasta riigilaenust, millest kirjutati ka 18. 
juuli ajalehes: “Kohe peale koosolekut alustas kolhoosi aktiiv laenu tellimist, mille juures mitmete kolhoosi 
aktivistide laenu tellimise summa isegi kuu sissetuleku ületas. R Halaitsov tellis laenu 250 rubla eest, K. 
Naeltak samuti 250 rubla eest, M. Serennik – 200 rubla eest, A. Reisman – 200 rubla eest, G. Tobias – 200 
rubla eest jne. Juba on 8000 rubla eest uut laenu tellitud, kuid pooled kolhoosnikud pole veel laenu tellimi-
sele tõmmatud, näiteks karjafarmi töölised, kes kaugel mägestikus loomade juures on jne. Muidugi viime 
stahanovliku aasta laenu ka nende kolhoosnikkude peredesse, kes seni veel mitmesugustel põhjustel tellida ei 
ole saanud. Vastuseks uuele stalinlikule Konstitutsioonile anname omad vabad rahasummad riigile selleks, et 
uue Konstitutsiooni alusel veel suuremaid sotsialistliku ehituse võite saavutada.” (K. N. Kolhoosnikud tellivad 
aktiivselt stahanovliku aasta laenu. – Edasi 18.07.1936, nr. 97)

16  Vt. võrdluseks 1936. a. 28. oktoobri ajalehest Edasi: “J. Türkel ja J. Vaarmann pole tänavu “Edasi kolhoosis” 
[– – –] veel ühtegi tööpäeva teinud. Mõlemad mehed seletavad seda sellega, et nad olla haiged. Kuid omas 
kodumajapidamises töötavad mõlemad “haiged” väga virgalt. Sellest järeldame, et apteegist oleks asjata 
nendele rohtu otsida, et sellele haigusele näitab kolhoosi põhikiri rohtu. Kolhoosi juhatus eesotsas esimehe 
sm. Halaitsoviga ei taha põhikirja järgi talitada.” (P. Mäeots. Haigust vaja arstida. – Edasi 28.10.1936, nr. 
147)

Salme või Sulevi pasunakoor teel koju pärast külaskäiku Eesti-
Rohuaeda. 1930. aastad. 
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pretsetateli,17 nii et igas assas on kole vilets. 
Viljad on küll lõpu pool, kartules on meie 
brigaadis üleval, kukurus on puhas, ainult 
koristada ja valida veel. Peedid on ka alles 
koristamata.18

29. novembril. Juba kaua aega, kui viimati 
oma märkuisi ülesse kirjutasin. Kõigepealt täna 
sajab lund. Ilmad on tänavu sügise kole vihma-
sed, väga harva kui ilus ilm on. Viljad saime 
peale peetide kõik enne oktoobripühi ära. Aga 
siiamaale ei ole veel kartulid valitud ja ka rukis 
on alles maha tegemata. Tänavu on ka kolk-
osi asi kaunis räbalavõitu. Sissetulek on kole 
veikene. Saab näha, kuda see lõpu sott läheb.

14. detsembril. No nüüd on jälle see 
prigadiiri orjus kaelas, 11. detsembrist hak-
kasin jälle ametisse. Saab näha, kudas see asi 
hakkab minema, kas suudan ka läbi viia. Ta-
han tänavu talvel kõvasti õppida, pean 4 jao 
programmi läbi minema. 

1937

1. jaanuaril. Jälle on aasta möödas, jällegi 
aasta eluraamatust vähem. Nii lendab see elu, 
mölla ja mässa niikaua, kui ükskord sure välja 
ja ongi kõik otsas, nii on see elu. Siis tekib 
küsimus, miksjaoks inimene elab. Kuid teisi-

ti olla ei saa, ühed sünnivad, teised surevad. 
Meie nõukogude riigis on siiski elul parem 
eesmärk, sest siin ei ole enam kurnatavaid 
ega kurnajaid. Sest inimene võib midagi õppi-
da, midagi läbi viia, kui selleks soovi on. Üldi-
selt vaadates elu on paremaks muutunud kui 
mõni aasta tagasi oli. Meie kolhosi elu on küll 
võib-olla mõnes tükkis räbalamaks läinud. 
Meie kolhosi juhatus on kole armetu. Head 
peremeest, head eestvedajat on tarvis. Olen 
brigadir, tahan oma jõu ja oskuse kõik selleks 
panna, et prigadis elu paremaks läheks. 

Lumi on maas 1 meetri osa, ilmad on kül-
mad kuni 12 kraadi. Mudu oleme selle korra 
tervise juures.

18. veebruaril. Hulga aja kohta toome mõ-
ne sõna paberile. Elu läheb ikke vanamoodu. 
Talv on kaunis sadune. Ligi kuu aega on 
sadand. Lund on ka meetri jägu. Aasta ots-
oti saime kätte. Rahas tuli 1 rub. 98 kop. 
päev. Meie saime emaga kokku 1587 rubla, 
kartulest saime 2824 kilo, heina saime 1289 
kilo, loomapeeta 747 kilo, kukurusa 515 kilo, 
rukist 170 kilo, magust19 100 kilo, võid 28 ki-
lo. Viletsat võitu see asi oli. Juhatus oli kole 
armetu. Nüüd, 15. veebruaril olid valimised, 
saab näha, kas hakkab uus sostav20 paremi-
ni töötama. Tööpäevi oli mul 813,72, emal 
476,16, kokku 1289,88 tööpäeva. 

17  Juba kritiseeriti ka uut esimeest, 28. oktoobril ilmus kaks artiklit: ““Edasi” kolhoosis on rõhuv enamus kol-
hoosnikke juba võetud riigilaenu obligatsioonide eest raha täiesti välja maksnud, kuid aktiiv on hulkadest 
sel alal maha jäänud. Esimees sm. Halaitsov pole veel 250 rubla eest võetud obligatsioonide eest kopikatki 
maksnud. Ka noorte organisaatoril sm. K. Lifljändskil ja ainukesel parteiliikmel sm. Mihkel Hindovil pole 150 
rubla eest võetud laenu obligatsioonide eest veel kopikatki makstud…” (V-k. Aktivistid jäid maha. – Edasi 
28.10.1936, nr. 147) Teine lugu oli töökorraldusest: “Põhikirja järgi peab juhatus tööd õieti organiseerima, 
eeskätt – peab kolhoosi tööst isikuvastutamatuse kõrvaldama. Meil aga talitab juhatus lausa selle nõude vastu. 
Esimees paigutas seafermist töölise ilma juhataja teadmata teisele tööle. Teine fermitöötaja läks omavolili-
selt järele ja ferm sai suurt kahju. Ka reas muudes küsimustes talitab juhatus töö organiseerimisel põhikirja 
vastu…” (P. Mäeots. Haigust… – Edasi 28.10.1936, nr. 147). 

18  Peetidest kirjutati juba eelmise esimehe ajal 22. juunil: “Meie “Edasi” kolhoosis ei panda tööomaduse peale 
tarvilikku rõhku. Suhkrupeedid külisime kartulimaale. Läinud aastal aga jäi palju kartuleid maa sisse. Nüüd 
tulid ühes peetidega ka kartulid üles. Raske on otsustada, mis on külitud, kas peete või kartuleid, sest kartuleid 
on niipalju maa sisse jäänud, et ähvardavad peete ära lämmatada. Kolhoos saab kahekordse kahju: asjata jäi 
suur hulk kartuleid maasse ja peetide saak saab ka suurelt kannatada. Meie kolhoosi juhatus ühes esimehe 
sm. Reismaniga peab seda arvesse võtma, et edaspidi niisugust asja ette ei tuleks. (K. N. Tööomaduse peale 
ei panda rõhku. – Edasi 22.06.1936, nr. 84)

19  Mesindusest ilmus positiivne artikkel K. Naeltokilt “Mesinik-stahanovlane”. 1935 olla “Edasis” olnud 190 
mesipuud ja mett saadi aasta lõpuks 2400 kilogrammi. 1936 oli mesipuid 164, plaan aga 2400 kilo. Juulikuuks 
olla stahanovlane Grigorjev juba 3680 kg mett välja võtnud ja suve jooksul lootvat ta veel 800 kilo mett saada. 
(Edasi 30.07.1936, nr. 103)

20  sostav – vene k. ´koosseis´. 
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7. märtsil. Elu läheb endiselt. Tali hakkab 
ka juba taganema, vastu päeva mäed on juba 
paljad. Meil on ikka lund kaunisti, tükati lä-
heb juba. Välist tööd pole saand veel midagi 
teha.

3. aprillil. Laubä õhtu peale sauna. Võtan 
jälle kaua aja kohta oma kalli raamatu kätte. 
Kevade on käes, ilmad on soojad. Töödki on 
üle kaela selle viljategemise aeg. Kartule te-
gemisega oleme poole peal, peedi maa on ka 
küntud, kukurusi maad pole hakandki. Aia 
tegemine on poole peal j.n.e. Saab näha, kas 
saame 1. maiks külvi lõpule.

23. aprillil. Kirjutan jälle mõne sõna. 
Kartules saime 15. aprillil maha, kukurussi 
maa on ka poolkuiv, täna läksime esimesi 
maha tegema. Peedi maa on ka valmis, ai-
nult maha teha. Alma on tänavu jälle kole 
haigetvõitu, seda tervist ei saa kudagi. Ilmad 

läksid nüüd mõni päe tagasi soojaks. 
2. mai. Jälle on maipüha käes ja varsti möö-

daski. [– – –] Nii see elu läheb aasta-aastalt, 
niiakaua kui ükskord ööldase, et nüüd aitab 
sul elamiseks küll. Tänavused maipühad on 
vihmased, eila esimesel mail hommiku sadas, 
pärast läks üle. Käisime rongikäigul Puna-
se-Lagedal. Õhtu olime klubis tantsimas. 30. 
aprilli õhtul oli primerimine ja kõned. Mina 
siiamaale lööklase kirjas tänavu ei ole, saab nä-
ha sügiseks. [– – –] Vilja tegemisega üst väga 
puntras ei ole, kartulas on maas, peedid on ka 
suurem jägu maas, kukurussa on ka ligi poo-
led maas ja küntud üle poole. Olen muidugi 
brigadiir, siiamaale läheb kaunis jõudsasti, ei 
ole midagi takistuisi olnud, ja ei ole närvide 
peale ka käinud, üstkui on pea parem. Alma 
on tänavu kaunis haige, nüüd oli mitu nädalit 
päris vilets, nüüd hakkab vähe toibuma. Mudu 

Rootside maja Eesti-Rohuaias.  
Foto: Marika Mikkor, 1999
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elu on ikke omamoodi. Sõjahädaoht on ka pi-
nevil. Sest meie riik on kapitalistilistest riikidest 
ümberpiiratud, ja need ei või kudagi näha, et 
töörahva riik nii suure sammuga edasi läheb.

9. mail. Eila õhtu olivad Sulevist pidu-
ga siin, käisime ka pidul. Tervis on minul 
hädane. Köha on, rinnad on haiged. Pean 
homme tohtri juurde minema, saab näha, 
mis see ütleb.

20. mail. Täna sajab vihma. Oleme Eero-
ga kodus. Kole igav tundmus tuli. Ema läks 
perevalli. Mikku läks Adleri tohtre juurde. 
Alma läks mineva püha Sotši tohtre juurde. 
See tervis ei parane kudagi, tee mis sa tahad. 
Külvid saime maha 10. maiks, on veel teha 
siilos ja kapsad. 

23. mail. Kui igavus suur, siis sa kallis raa-
mat tule lagedalle. Juba nädal on täis, kui 
Alma Sotši saatsin. See elu on sedasi säätud, 
et abielupaarid teineteise toeks ja abiks ole-
ma. Sest igavus ja igatsus on nii suur, sest 
kudagi ei jõua ära oodata, millal jälle kodu 
tuleb. Küll on hea inimestel elada, kes ter-
ved on. Mudu elu läheb vanamoodu, olen 

oma prigaada tööga kaunis juttis.
2. juunil.21 Paneme jälle mõne reakese 

paberille. Elu on ikke endine, Alma on ikke 
alles Sotšis, küll oota kirja, ei kirjuta midagi, 
ei tea, kudas tervisega lugu on. No küll on 
hädane see ilma perenaiseta olla, kõik asi 
jääb lohakille. Ja teiseks see alaline ootamine 
ja igatsus. Mis võib inimesel veel kallim olla 
kui hea eluseltsiline, mis inimine on valind 
omale seltsiks elutee peale. Kas võib paremat 
ja truimat sõpra olla kui naine. Meiegi oma 
abielus elamise aeg on kaunis armsasti läind, 
ainult need haigused on kole pahad, mis üh-
tepuhku ette tulevad.

8. juunil. Kirjutame jälle suure igavuse 
kohta natuke. Veider on see elu. Loe päivi iga 
päe, nüüd saab tuleva puhkepäe juba Almal 
neli nädalit. Kole pikale venib, kui see kuu 
veel lõpuni tuleb oodata, siis küll ei jõua ära 
oodata. [– – –] Hull, et alati tuleb üksi kodu 
olla, ja teiseks see närvihaigus aitab kaasa, ja 
kui saaks teistega ühes tööl käia, siis läheks 
ka rutemini ja lõbusamalt need päevad. Võib-
olla Almal seal on ehk õige lõbus, ehk ei tule 

21  Vt. ajalehe Edasi juhtkirju 1937. a. 2. juuni: “Vähemusrahvaste seas töötamine nõuab parandamist”, 8. juuni: 
“Rahvaharidus ja eesti koolid”, ja 20. juuni: “Valvelolekust eesti kolhoosides”.

Päevikupidaja poeg Eero Rootsi maisipõllul Eesti-Rohuaias. Foto: Marika Mikkor, 2000
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meid Eeroga meeldegi. Kõik assad jäävad 
lohakille, ei viitsi midagi kohendada ega kor-
raldada. Nii ootame kui päikest tõusma, nii 
ootame oma armsamat.

9. juunil. Juba kolmat päeva sajab kole-
dasti vihma. Kõik perevallid on lund täis kuni 
kuusemetsani. Ja siin vastas mäe peal on juba 
lumi. Ja sajab edasi, et vahet põle. 

15. juunil. Kõigepealt ilmad on kole 
sadused ja külmad. [– – –] kui sedasi edasi 
sajab, siis rikub kõik viljad ära, ja ei lase hei-
nategemise peale mõteldagi...

16. juunil. Olen päris haige, 38,5 kraadi 
on sooja. Pea valutab, selg valutab, ei tea, kas 
hakkab külmtõbi. Juba paaril õhtul tundsin, 
et tervis ei ole enam korras. Olivad paised 
külles, mõtlesin, et on sellepärast palavik, aga 
ei ole, hoopis teine on.

21. juunil. Olen nüüd juba jälle terve. On 
kõva heinatöö käsil, ilm läks ka ilusamaks. 
Muldamisega saame ka juba, kartules on 
teine kord läbi ja kukurussa on ka juba osalt 
teist korda, peedid on enamjägu teine kord 
läbi. Oleme ikke alles Eeroga kahekeisti. 
Küll ootame, pühapä käisin juba Kreegis vaa-
tamas. 11.-l kirjutas, et päeva 6 pärast tulen 
kodu, nüüd on juba 12 päeva, aga põle veel. 
Süda valutab, ei tea, mis talle on juhtund, 
peab homme jälle kirja posti viima. 

14. juulil. Ilmad on kole palavad, kipub 
hakkama kõiki ära kõrvetama. Heinatööga 
hakkame ka lõpupoole saama, esimese heina-
ga. Muldamine on 2 korrale läbi, läheb kaunis 
jõudsasti. Alma tuli juuni lõpul kodu. Paergu 
on ikke tervis hädane, ikke nagu vähehaaval 
praavib.

Pretsetatel Naeltok jooksis minema juba 
nädal tagasi. Ei tea, kus ta läks või mis ta te-
gi, pitsati saatis tagasi. Ei tea paergu kedagi, 
läksid otsima.22

8. august. Juba varsti kuu aega, kui viima-

sed märkused kirjutasin. Olen jälle päris üksi 
kodus. Eero viisin 5. augustil perevalli ema 
juurde. Alma läks täna jälle Sotši tohtre juur-
de, ei tea küll, kui kauaks, tohter käskis tulla 
näitama. Mudu elu on ka kaunis keeruline. 
Naeltok ajas selle kolhoosi elu kõik segamini 
Nüüd hakatasse aga kinni viima inimeisi. Tin-
di Sass juba viidi 5. augustil, pole veel kuskil-
gi. Nüüd on meil jälle uus pretsetatel Hindov 
Mihkel.23 Brigaada töödega oleme kaunis 
juttis, hädalast on veel muist teha. Ilmad on 
tänavu kaunis kuiva sorti, tuleb ikke vahel, 
aga kole veiksed hood.

Uni hakkab peale tulema, peab magama 
minema. Tänane öö on siis mul päris üksi 
kodu olla.

22  Sündmusi kajastati Edasi 26. augusti numbris. Nenditi, et kolhoosi majanduse arendamisele on suurt tähe-
lepanu osutatud ning riiklikud kohustused karjasaaduste alal on täidetud, aga: “Kolhoosnikud võiksid siin 
toredasti elada, kuid kaua aega segas siin klassivaenlane kolhoosnikkude võitlust jõuka elu eest. 1936.–37. 
aastate jooksul on kolhoosil 7 esimeest olnud. 20. veebruarist kuni 9. juulini oli esimeheks klassivaenlane 
Naeltok, kes ainult joomisega aega surnuks lõi ja lõpuks 3500 rubla rahaga putket tegi. Juhatuse liige Mihkel 
Tint ja komnoor Helmi Tint teadsid Naeltoki joomisest, teadsid ka põgenemise kavatsustest, kuid nad ei 
paljastanud selle lõhkuja tegevust õigel ajal.” (E. Torm. “Külanõukogu soovitab: peate valima Mihkli…” 
– Edasi 26.08.1937, nr. 116) 

Päevikupidaja poeg Erbert Rootsi kostitamas pildistajat. Foto: 
Marika Mikkor, 2000 Eesti-Rohuaias
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10. septembril. Elame vähehaaval. Olen 
brigadir, tööd on palju, inimeisi vähe. Tänavu 
on kole kuiv suvi, on viljasi palju ära rikkund. 
Oleme ploomikuivatusega ametis, on tänavu 
kaunis vähevõitu. Heina teine niit on ka ju-
ba lõpukorral. Mudu elu on tänavu kaunis 
keeruline, viiasse inimeisi kinni j.n.e. Ema ja 
Eero on perevallis.

16. septembril. Küll on tänavune suvi pala 
ja kuiv, palavus tõuseb 40 kraadini. Kõik ko-
had on punased, ära kõrvend. Kukuruss on 
valmis, tahab raiumist. Kõiksugused haigused 
tulevad palavaga loomadel ja inimestel.

23. septembril. Kole kuiv ja pala on, pala 
on juba üle 40 kraadi, kohe päris väljakanna-
tamata on, kõiksugu haigused on. Lehmi on 
palju ära lõppend, vermas on juba 7 lehma 
ära lõppend. Tänavu teeb vist kolhoosi lage-
daks, küll on hull. Eks näeme, mis veel tuleb, 
vihma pole paergu kuskilt loota.

17. oktoobril. Kõigepealt ilmad on kole 
vihmased, sajab nüüd juba nädal otsa. Oli 
küll ennem ilusaid ilmasi. Viljakoristust ei saa 

kudagi edasi viia, kukurussa on veel puhasta-
da 1,20, kartuleid on veel võtta 2,75 ja peedid 
on koristada. Tänavu on kole hädane see asi. 
Meie loomavermas surid pooled lehmad ära 
ja surevad ühtepuhku, tänavu saab küll sisse-
tulek kole veikene olema.24 

14. novembril. Viljad saime II brigadas 
enne oktoobripühi ära, nüüd saab juba teist 
nädalit esimeses võtmas käia, seal on veel 
peedid ja ka kartulid võtta. Mudu elu on kau-
nis räbalavõitu, viiasse inimeisi kinni, meie 
külast on paergu 6 inimest kinni.25 Pühad 
läksid ka kaunikeisti.

12. detsembril. Täna on suur püha ja sar-
nane päe, mis enne ei ole olnud ilmas. Täna 
läheb terve meie riik valima ülemnõukogu.26 
Salajane hääletamine, kust iga kodanik on 
kohustatud oma hääle andma paremate 
meie riigi poegadele ja tütardele. Täna kell 
6 hommikul hakkab hääletamine peale ja 
kestab kell 12 ööseni.27 Kas on seda enne 
old, et alamrahvastele anti õigus valida riigi 
ülemvalitsust. Ilm on ilus ja soe, ilma lume-

23 Ajalehest: “Peale Naeltoki ärajooksmist “valiti” esimeheks Mihkel Hindov. Kuid ütleme otsekohe, et see “valimi-
ne” oli kõige jämedam kolhoosi põhikirja rikkumine. 90 kolhoosi liikme hulgast tulid koosolekule 64 ja nendest 
hääletasid Hindovi poolt 23. Selle “hääletusega” loetigi Mihkel esimeheks. Kolhoosnikud räägivad, et Punase-
Lageda külanõukogu seadis Mihkli kandidaadiks ja sundis kolhoosnikke tema eest hääletama. Hindovil pole 
aga kolhoosnikkude ees mingit autoriteeti, teda tuntakse samasuguse joodikuna nagu Naeltok oli, ja vaevalt on 
ka temalt muud peale joomise ja kolhoosi vara raiskamise loota. [– – –] Adleri rajooni täidesaatekomiteel tuleb 
see jäme põhikirja rikkumine kiires korras parandada.” (E. Torm. Külanõukogu soovitab… – Edasi 26.08.1937, 
nr. 116) 1936. a. 28. okt. artikli “Aktivistid jäid maha” andmeil oli Mihkel Hindov ainus partei liige “Edasi” 
kolhoosis (Edasi 28.10.1936, nr. 147). Veel sama aasta septembris maaliti ajalehes eeskujuks ideaalpilte, vt. 26. 
sept. juhtkirja “Kolhoosilik demokraatia ja kolhoosi esimees” (Edasi 26.09.1937, nr. 131).

24  Edasi 04.10.1937, nr. 135 oli loosung “Eesti kolhoosid sammuvad jõukusele, millele viib aus töö ja enamlik 
töödistsipliin”. 

25  27. septembril 1937. a. arreteeriti Mihkel Tint süüdistatuna kontrrevolutsioonilises, provokatsioonilises agi-
tatsioonis, rahvavaenlaste kaitsmises ja kolhoosi kahjustamises. Mõisteti surma mahalaskmise läbi koos vara 
konfiskeerimisega, otsus viidi täide 31. oktoobril Krasnodaris. (H. Sabbo. Võimatu…., lk. 601) 18. oktoobril 
arreteeriti Jaan Vaarman, süüdistuseks laimav agitatsioon, 29. oktoobril arreteeriti August Vaarman, süüdis-
tuseks terroristlikud sepitsused Stalini vastu. Esimene mõisteti vangilaagrisse 10-ks, teine 8 aastaks (Samas, lk. 
607). 29. oktoobril arreteeriti veel A. Lifljandski, süüdistatuna kontrrevolutsioonilises laimavas agitatsioonis, 
mõisteti surma mahalaskmise läbi, otsus viidi täide 5. novembril 1937. a. Krasnodaris; K. Lifljandski, süüdis-
tatuna komsomoliorganisatsiooni lõhkumises jne., mõisteti 10 aastaks vangilaagrisse (Samas, lk. 603). 

26  Vt. 1937. a. Edasist 18. oktoobri juhtkiri “Valimishoogtööle eesti kolhoosilises külas” ja artiklit 14. novembrist 
“Eesti kolhooside ettevalmistused NSV Liidu ülemnõukogu valimisteks”.

27  Valimistest Sulevis: “V. Kingissepa nimelises kolhoosis, Abhaasias, võtsid kõik valijad hääletamisest osa, peale 
nende, kes voodis haiged olid. Valimiskomisjoni liikmed olid juba kella 4 ajal kohtadel. Muusikakoor ilmus kohale 
kell kuus terves koosseisus, 18 inimest, neist 2 naisterahvast. Muusikakoor töötas nagu valimiskomisjongi kella 
kuuest hommiku kuni kella 12 öösi. Valimisruumid olid ütlemata kenasti sisse seatud ja kaunistatud. Sealjuures oli 
ka puhvet ilma alkoholiste jookideta. Rahva meeleolu oli lõpmata ülev. Sulevi rahvamaja pole oma olemasolemise 
ajal niisugust rõõmu näinud. Kõik olid nagu ühte peresse liitunud. Lõbutseti ja tantsiti kuni hilja ööni. See ajalooline 
päev jättis valijatele unustamatu mälestuse.” (J. Lõoke. See oli unustamatu päev. – Edasi 22.12.1937, nr. 171) 
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ta, tänavu ei ole veel külma olnudki.
23. detsembril. Uni läks ära hommiku en-

ne koitu, tõusin ülesse ja hakkasin kirjutama. 
Ema ja Alma läksid Sotši, täna juba viies päe, 
oleme Eeroga kahekeisti kodu. Ilmad on tä-
navu soojad, lund ei ole veel kordagi sadand 
ja ei ole veel tänavu kordagi ma külmetand 
olnud. Paergu oleme ametis inventarisatsija 
(vk). Saab näha, palju puudujääki on. Täna-
vune elu näitab kaunis keeruline olema. Töö-
palk saab vist kaunis pisike kolhosis olema.28 
Kõik see kolhoosi juhatus näitab kaunis vilets 
olema, sellest see tööpalk nii kesine tuleb.

Õhtu 23. detsembril. Täna hakkab esimest 
lund sadama.

1938

15. jaanuaril. Tänavu ei ole veel külma nii-
palju old et oleks kordagi maa ära külmetand. 

Lund on kolmel ropsul tuld igakord üks set-
vert, aga mõne päevaga on maa paljas.

Nüüd tehase jälle seda puhastusetööd. 
Punaselagedalt kreeklased viiase suurem 
jägu kõik ära. Jäta maja ja kraam maha ja 
mine. Kuid nad ikke midagi valitsusevastast 
tööd tegivad, ega mudu ikke peresi välja ei 
saadeta. Mehed olid juba ennem kinni, peale 
100 mehe. Eila 14. jaan. Tuli meie küla kinni-
viidute peredele ka käsk, et olgu kolme päeva 
jooksul Punaselagedalt läind. Hull on ta küll, 
aga midagi ei ole parata. 

5. veebruaril. Torkame jälle mõne rea. 
Elame vanamoodi. Ilmad on tänavu soojad, 
paaril hommikul oli ka kraadi 5 külma, nüüd 
on jälle soe. Lumi läheb juba ära, on nii ke-
vade moodi. Viidi jälle kinni.29 Türkel arvas 
enese nii suureks süüdlaseks, lasi enese maha. 
Meie suur kange pretsetatel Hindov tundis 
oma päkaalused soojaks minema ja jooksis 
minema. Oleme paergu ilma peremeheta.

28  Viimastes numbrites 1937. a. lõpus ajaleht Edasi silmanähtavalt  veelgi kaugenes reaalsusest. Vt. 16. detsembri 
artiklit “Kolhooside sissetulekute jaotamisest käesoleval aastal”: “Käesoleva aasta põllumajanduse saagi 
kokkuvõte tõstab kümnetes miljonites kolhoosnikkudes ja naiskolhoosnikkudes uhkusetunnet. Kolhoosid 
lõpetavad oma rikkaliku saagi aitadesse panemist. Teravilja, suhkrupeedi, puuvilla ja teiste tehniliste kultuuride 
saak oli käesoleval aastal, võrreldes möödunud aastaga, märksa suurem. Rikkaliku viljasaagi realiseerimine 
võimaldab kolhoosidele organisatsioonilist kui ka majanduslikku olukorda veel enam kindlustada, samuti ka 
kolhoosnikkude jõukust tõsta. Igalt poolt meie kodumaa nurkadest tulevad rõõmustavad teated ennenägemata 
suurest viljasaagist, kolhoosnikkude suurtest sissetulekutest.” (Edasi 16.12.1937, nr. 168)

29  23. jaanuaril 1938. a. arreteeriti Aleksander Assmann ja Reinhold Pakker, keda süüdistati sm Stalini vasta-
seks terroristlikuks aktiks valmistumises. Mõisteti mahalaskmisele koos vara konfiskeerimisega (H. Sabbo. 
Võimatu…, lk. 598, 607).

Katkend August Rootsi päevikust aastast 1938.

Marika Mikkor / 1930. aastad Kaukaasias “Edasi” kolhoosis põllumehe silme läbi ja ajalehe “Edasi” veergudel  V
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20. veebruaril. Kirjutame jälle midagi. 
Lund sadas ligi arssina maha ja täna õhtu läks 
ilusaks ja on juba 7 kraadi külma. Mudugi 
hommikuks läheb külmemaks. Mudu enne 
seda oli kõik see aeg soe. Mudu elu läheb 
ikke vanamoodu, viiasse kinni. Viidi jälle 
Serenik Mihkel, Tobija Ette,30 Kuppu Kus-
tas, Tobias Hendrik.31 Otsitasse kõigil vanad 
süüd ülesse.

 2. märtsil. Kirjutame jälle mõne sõna. 
Elu on nii keeruline. Oleme küll elus ja 
terved, aga kinniviimine läheb ühtepuhku 
edasi. Eila viidi jälle 7 meest kinni,32 paergu 
olen küll alles. Midagi paha ei ole teind, ei 
ole veel küll hirmu tund, aga meestest on 
küll kaunis hõre juba. Saab näha, kudas selle 
tööga peale saab hakata, vaatame 1. mail, 
kas oleme alles.

10. märtsil. Tali läheb kaunis suureks, on 
juba 1,5 meetert lund ja sajab ühtepuhku. 
Loomatoiduga on ka juba peenike peos, saab 
näha, kudas selle talve läbi saab. Mudu elu on 
endine, teeme külviplaani. Inimeisi on kole 
vähe, plaanid on kole suured. Kinni on juba 
25 inimest ja viiasse ühtepuhku. 

11. märtsil. Midagi hirmsat on selle lume-
sajuga, tuleb öösel ja päeval, lumevallid on 
suured, aiad on kõik lume all.

22. märts. Täna on kaunis soe ilm, sulatab 
lume teede peal vildakaks, lund on veel kole 
palju. Käisime hobustega kuhja juurde teed 

ajamas, hobused ei taht kudagi lumest läbi 
minna.

29. märtsil. Kirjutame jälle mõne sõna. 
Elu läheb ikke hullemaks. Eila ööse viidi 
jälle inimeisi kinni, 12 inimest meie külast.33 
Mehed on juba suurem jägu läbi, mõni ainu-
ke on veel. Midagi ei tea, miks see viiase.34 
Siiamaale mingit hirmu ei olnud. Tean, et ma 
mingis asjas süüdi ei ole. Mingit märkust ei 
ole mul siiamaale olnud. Aga nüüd hakkab 
hirmu tegema. Saab näha, mis saab, kas olen 
veel 1. mail siin või pean kuskil vangis virise-
ma. Mis sellest kolhosist välja jääb, inimeisi 
enam ei ole midagi.

19. aprillil. Tänavune aasta on üks kole 
aasta, kevade on hiline. Täna on juba esimene 
kevade ilm. Teiseks, plaanid anti kole suured, 
palju suuremad kui mineva-aasta. Ja kolman-
daks inimesed on palju kinni. Kõik see kinni-
viimine on nii ära erutand, ka ööse näe unes, et 
viiase.35 Saab näha, mis sellest viimati välja tu-
leb, kas oleme tuleva-aasta see aeg kedagi siin.

8. mail. Kõigepealt olen alles elus ja ter-
ve ja ikke kohapeal. Nüüd on juba natuke-
ne aega old rahulisem. Kartuled on maas 15 
hektari, kukurussa on maas 2 hektari, küntud 
on 7 hektari. Niisiis on veel teha 6 hektari 
kukurusa [– – –] nii et arvame 15. maiks kõik 
maha saama.

24. juunil. Paari päeva pärast tuleb jäl-
le suur SSFSR valimine.36  Eila käis meil 

30  Henriette Tobias oli üks vähestest arreteeritud naistest. 1933. aastal oli ta 431 töötuspäevaga üks paremaid 
“lööklasi” kolhoosis (A. Aino. Kuidas elab kolhoos “Edasi” (Punase-Lageda külanõukogu, Põhja-Kaukaasias). 
– Edasi 25.01.1934, nr. 13).

31  16. veebruaril 1938. a. arreteeriti Gustav Hindov, Henrih Tobias, Henrietta Tobias, Mihkel Serennik (H. 
Sabbo. Võimatu…, lk. 604–605, 608).

32  28. veebruaril 1938. a. arreteeriti Adolf Lintrop ja Karl Lintrop. 1. märtsil arreteeriti Jakob Orav, Aleksander 
Sark, Gustav Tobias, Johannes Oberman ja Jüri Nahkur (Samas, lk. 604, 605, 608).

33  28. märtsil 1938. a. arreteeriti Ebergard Annik, Gustav Reisman, Johannes Reisman. 29. märtsil arreteeriti 
Gustav Asman, Voldemar Heiman, Villem Madisson, Johannes Mustkivi, Jakob Nahkur, Jaan Reisman, 
August Türkel, Kalju Türkel, Joosep Obermann ja Karl Ummel. 30. märtsil arreteeriti Aleksander Reisman 
(Samas, lk. 604, 605, 608).

34  1938. aasta jaanuaris-märtsis Eesti-Rohuaias arreteerituid süüdistati osaluses Eesti kontrrevolutsioonilises, 
natsionalistlikus, diversiooni-spionaaži ja terroristlikus organisatsioonis, ülestõusuks valmistumises ja uute 
liikmete värbamises. Krasnodari krai UNKVD troika otsusega 29. oktoobrist mõisteti nad mahalaskmisele 
koos isikliku vara konfiskeerimisega (H. Sabbo. Võimatu…, lk. 605–606).

35  Vt. mälestusi Ülem-Lindast: “Mul on igaveseks jäänud meelde need hirmsad ööd, millal minu ema – lihtne 
kooliõpetaja – ei maganud öid ja ootas arreteerimist kohutava hirmuga, sest tema kooli direktor ja mõned 
tuttavad olid juba kadunud.” (M. Ruber. Ülem-Linda (ühest Musta mere ranna eesti asunduse sünnist, vae-
vadest ja elust).) (Käsikiri autori valduses) Tartu, 1995, lk. 66.

36   Üleliidulise tätsusega valimine 1940. a. juuni lõpus.
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deputat Nesterov Punaselagedal, käisime ka 
vastu võtmas.

9. augustil. [– – –] Muldamine on mulla-
tud, hein on ka lõpukorral. Olid jälle prav-
lenja ümbervalimised, pandi mulle jälle üks 
orjus juurde, pravlenja liikmeks. Pretsetatel 
on kaunis nadivõitu, suurt andi ei tule sellest 
pretsetatelist.

28. augustil. Tänavune suvi on kole vilets 
ja hädane suvi. Kuiv on kõik see aeg, viljad 
on viletsad. Kartulid võib 10 tonni asemel 
2 tonni saada. Hein ja kõik on vilets, elu on 
mudu endine.37

1939

16. jaan. [– – –] Täna lähen Juuda kuterisse. 
Homme hakkab rahva üleskirjutus, 17. jaanua-
ril kell 8 hommikul hakkame sealt peale. Ja 
kõige suurem uudis on see, et Alma läks hai-
gemajasse ja sai poja, nii et pere on üks hing 
suurem.

28. jaanuaril. Kõigepealt tuli uus pere-
konnaliige juurde 14. jaanuaril 1939. aastal, 
nimi Erbert. Teiseks – vsesojuznõi perepis38. 
Käisin seitse päeva, tüütas ära. Kolmandaks 
oli godovoi otšot39, oli see aastane sissetulek 
kaunis räbal, 1 rub. 98 kop tuli rahas päeva 
peale...

27. märts. Ilmad on ilusad, oleme künniga 
ametis, on juba küntud 3,5 hektarit. Plaanid 
on tänavu heasti väiksemad, mudu on kõik 
endine. Ainult tahan tänavu püüda suurt vil-
jasaaki, tahan teha opõtnõi pole40 – vk. Ja ta-
han jõuda vsesojusznõi võstavka41 peale, eks 
näe, kudas läheb.

5. aprillil. Kõigepealt on tänavu kaunis 
ilus talv. Kündma hakkasime märtsikuus, on 
juba küntud 8 hektarit, kartuli on maas 3,30. 
Aedasi on ka juba törts tehtud. Nii see elu 

läheb. Peremees on meil kole hädane, nii et 
sellest ei tule küll midagi head välja.

25. septembril. Elu on endine, ainult 
mitmes assas läheb lahku mineva-aastasest. 
Tänavu on esiteks kole vihmane, sajab kohe 
nädalite kaupa, nüüd septembrikuus oli meie 
õnneks paar nädalit ilus ilm. See vihma ajas 
tööd kõik üheteise otsa. Plooma oli tänavu 
kole palju, küll murdis puuoksi katki ja paljud 
kohe juurtega kaalus ümber. Kuivatus läheb 
alles täies hoos, on juba kuivi 10 ja pool tonni, 
tooreid oleme juba müügile last 15 tonni, saab 
näha, kui palju neid saab. Viljad on keskmi-
sed. Tänavu loodame tööpäeva kallima tule-
ma. Augustikuus oli jälle ümbervalimine, on 
jälle uus pretsetatel ja kõik pravlenja valiti 
ringi, mind pandi jälle pravlenja liikmeks, sai 
ühe kuu aega olla vaba. Küll on ära tüütand 
need ametid. Sügise pean lahti saama.

20. oktoobril. Mudu elu on endine, ainult 
prigadiri amet on ära tüütand. Tänavu sügise 
peale koristuse võtan lahti, tahan puhata.

4. detsembril. Palju muudatuisi on tänavu 
meždunarodnoje položenies42, sõdasi ja kõiki 
on olnud j.n.e. Tänavune aasta oli kole vih-
mane, sai küll mõtelda, et tänavu jääb kõik 
korjamata. Aga siiski saime korjatud. Oleme 
paergu jagamisega ametis. Inventarisatsija on 
käsil. Kartules oli tänavu vilets, ka kukurus 
oli vilets. Ainult ploomid olid kole täis. 

24. detsembril on jälle valimised, mind 
pandi ka kantitatiks teputata selskoi sovetõ. 
Nii see asi läheb, orjust kaela ühtepuhku roh-
kem.

1940

6. jaanuaril. Jälle aasta möödas, vaatame, 
mis jälle see aasta toob. 1939. aastal oli pal-
ju uut – meždunarodnoje položenijas (vk). 

37  Aasta lõpus, 16. ja 18. novembril ja 16. detsembril on sissekanded vene keeles, tööst ja ilmast. Nt. 16. novembril: 
“Rabotali družno, võpolnili vse naši planõ svoimi malenkimi silami.”

38  vsesojuznõi perepis<vsesojuznyj perepis´ – vene k. ´üleliiduline rahvaloendus´.
39  godovoi otšot < godovoj otčёt – vene k. ´aastaaruanne´.
40  opõtnõi pole < opytnoe pole – vene k. ´katsepõld´. 
41  vsesojusznõi võstavka < vsesojuznaja vystavka – vene k. ´üleliiduline näitus´. Vt. Edasi 18.10.1937, nr. 142: 

“Üleliiduline põllumajanduse näitus 1938. aastal. Tähelepanemiseks eesti kolhoosnikkudele”.
42  meždunarodnoe položenie – vene k. ´rahvusvaheline olukord´.

Marika Mikkor / 1930. aastad Kaukaasias “Edasi” kolhoosis põllumehe silme läbi ja ajalehe “Edasi” veergudel  V
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Sõdasi oli mitmed, oli Jaapaniga, oli Poolaga 
ja nüüd kestab Soomega, peale selle olid mit-
med togovorid43 j.n.e. Mudu elu on kitsamaks 
jäänd, midagi kraami pole saada, kõik poed 
on tühjad. Kolhosis see möödaläind aasta oli 
kaunis räbal. Esimeseks kole vihmane terve 
aasta. Mitmete viljade peale mõjus palju. Mõ-
nes asjas oli siiski kaunis korralik, isiäranis 
plooma oli palju. Mudu kolhoosi elu on ka rä-
balavõitu, iseäranis testeblin44 on kole nõrk. 
1940. aastal peab muutma ja uuele aluselle 
töö panema. Valimised olid 24. XII kraievõje 
raionoe i selskie deputatov truda45. Mina 
olin ka valimiste läbiviiaks. [– – –] Ja valiti 
teputatiks selsovetõ. Orjust kaela ühtepuhku. 
Uus aasta oli kaunis kehv, ei olnud midagi lõ-
busamat. Käisin jälle – perepis skota46 – läbi 
viimas. Sedasi kõik see elu läheb. Kolhoosi 
juhatusega on jälle asi hädane, jälle võeti 
pretsetatel ära, ei tea, keda nüüd pannase...

31. jaanuaril. Mudu elu on endine, pandi 
jälle meile uus pretsetatel. Tööpäe tuli tänavu 
rahas 5 rub. 5 kop., kartuli 1 kilo, kukurusa 
200 g, peeta 200 gr....

19. märtsil. Ilm on kole paha tänavu. Täna-
gi sajab lund kui matsub. [– – –] Loomatoiduga 
on kole suur puudus, osa loomi oli mere ääres. 
Palju on juba ära lõppend ja palju on, mis ei 
jõua ülesse tõusta, vist lõpevad pooled loomad 
ära. Küll on hull, aetase peale, et pead pidama, 
toitu ei ole47. Mudu elu on kaunis räbalavõitu, 
leiba antase kole vähe, kaks kilo kahe päeva 
peale ja kõigist assast on puudus. Kes teab, 
hakkab ehk nüüd praavima, sõda lõppes ära. 
Tänavu hakkame krupedes tööle, saab näha, 
kas on parem. Inimeisi on kole vähe, ei tea, 
kudas selle tööga hakkama saame. Olen ikka 
brigadiriks, küll tüütab vahel ära.

Vaatame 19. märtsil 1941, kas on elu pa-
rem või pahem. 

 30. aprillil. Elu on kole hädane, kõik asi 
on otsas, midagi ei ole osta, leibagi saab kui 
hingerohtu suure hädaga. Homme on esimine 
mai, kaunis kehv saab olema, isiäranis meie 
perele...

2. mail. 30. aprillil oli toržestvenoje sobra-
nije, 1. mail käisime rongikäigul ja täna on 
2. mai. Kõik see asi läheb nii tuimalt, nii 
kehvalt, kedagi põle saada, ei ole seda nap-
sukraami ega midagi. Minul on üldse kaunis 
igav see pühade asi. Alma on ikke Erbertiga 
haigemajas, juba kümnes päe, kole visasti 
paraneb...

9. mail. Torkame jälle mõne rea. Kõige-
pealt mis ma tahaks ära märkida on see, et 
tahetase vägise nälga jätta. Anti ennem 2 ki-
lo pere peale, siis kilo, viimati pool kilo, aga 
nüüd üteldi päriselt ära, et kolhosnikud ei 
saa sugugi leiba. Saab näha, kui nii läheb, siis 
hakka nälga surema.

12. mail. Elu on kaunis hädane. Nälg 
hakkab ligi kippuma. Leiba ei anta enam 
sugugi, omal ka inimestel mingit leivakraa-
mi ei ole, kartules on ka otsas. Nii et ei tea, 
mis sest assast tuleb. Sõjad on ka jälle uppil 
tulemas. Musta mere äär on sõjamehi täis, 
on vist Türgi poolt midagi karta. Kui hakkab 
peale, eks siis ole meie sõjajalus, ja tapetas-
se jälle hulga mehi maha nagu Soome sõjas 
tapeti 48 tuhat ja haavati 150 tuhat. See on 
kõik hirmus...

24. mail. Esimeseks ilm on kole vihmane, 
kudagi ei lase külvisi ära lõpetada, enamasti 
küll ongi juba lõpukorral. Kole vilets kevade, 
mitmed külvid tuli uuesti teha, seeme mäda-
nes kole märjaga ära. Erbert paraneb ikka 
vähehaaval, ainult köhib veel kaunis heasti. 
Mina isi olen oma tervisega jälle korrast ära, 
rinnus on jälle midagi paha. Eila käisin tohtre 
juures, see ei teand ka midagi, ei tea, kas peab 

43  togovorid < dogovory – vene k. ´kokkulepped´. 
44  testeblin = distsipliin.
45  kraievõje raionoe i selskie deputatov truda = vene k. ´krai rajoonide ja külade töörahva saadikute´. 
46  perepis skota < perepis´skota – vene k. ´loomade loendus´.
47  Näiteks Uus-Estoniast on kirjutatud, et peatähtis oli loomi 1. jaanuarini, aruannete esitamise tähtajani elus 

hoida, kevadeks suurem osa loomadest hukkus. Suvel saadi aga kolhoosnike isiklikest vasikatest uus täiendus 
ja järgmisel 1. jaanuaril oli aruanne jälle korras. (A. Takkin. Uus-Eesti küla lühike ajalugu. – Hilda Sabbo. 
Häving. Tallinn, 1990, lk. 22)
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kuskile targema arstide juurde minema, eks 
vaatame, mis saab. Mudu elu on kaunis vi-
lets, leiba antasse 0,400 grammi pere peale, 
nii et häbi on selle peale mõtelda. Aasta ot-
sa tee tööd ja lõpuks sure nälga. Saab alt48 

käia toomas, sealt ka ei lubata ja on suured 
otseretid49. Sõjad on ka ümberringi, näitab 
välja, et on jälle maailmasõda. Kole, kole, 
saab näha, mis järele jääb. 

11. juuni. ...Nüüd sajab juba mitu päeva 
koledasti, kõik viljad on rohu sees, ei lase 
kudagi mullata. Mudu elu on ka päris räbal. 
Leiba ei anta, inimesed käivad alt toomas, 
viidab aega, ei saa tööd korralikult teha. Mi-
dagi assa ei ole saada, poed on nii tühjad, et 
peale puudre midagi ei ole. Ilmasõda on jäl-
le käsil põhjas. Saksamaa annab säru Inglise, 
Prantsusemaale ja on terve rea veiksid riikisi 
oma alla võtt. Meie riik veab väge koledasti 
Türgi piiri äärde, nii et on jälle midagi ooda-
ta, no eks siis oleme meie ka sõjajalus. Eks 
näe, mis saab.

19. juuni. Oleme elus ja terved. Ainult mi-
na olen natuke hädane. Nüüd võtan nõuks 
brigadirist lahti võtta ja selle viin täide kohe 
lähemal ajal.

2. augustil. Olen päris haige. Pea on pä-
ris hull otsas. Andsin täna teadaande sisse 
tööjuhatajast vabastamiseks, eks näeme, mis 
saab. Brigadiri kohustuisi küll enam ei saa 
täita.

13. augustil. Olen vaba mees paergusel 
korral, lasti tööjuhatajast lahti 8. augustil, 
esti küll ajutiselt. Eks näe, kuidas lugu läheb 
edaspidi.

26. täna oli jälle kole suur õnnetus, õe-
mees Oberman Eduard suri ära Mitoveiskis. 
Lähme ära tooma, edespidi saab kuulda, 
kudas.

Täna saime kell 5 Mitoveiskisse, leidsime 
Etsi surnud eest ühes valmistegemata toas 

sireville. Miilits tegi oma akti ära, siis sai-
me tohtert ootama. Ootasime Tint Mihkliga 
kolm päeva tohtert, kaevasime haua kodu ja 
seal valmis. Kolmanda päeva õhtul tuli käsk, 
et hommikul [– – –] tuua. Hommiku panime 
kirstu, kerst toodi kodust järgi. Küll haises 
ja oli ussa täis. Tohter lõikas lõhki, soris iga 
viimase koha läbi. Tohter ütles maojazva50 ja 
südamehalvatus olnud, nii et peale lõikust pa-
nime kerstu ja tõime kodu surnuaeda. Nii siis 
läks see noor hing puhkama. 

Surm, kes sa kõikide suurem vaenlane 
oled, kus peres sa külaliseks oled läind, seal 
on nuttu ja leina laialt. Nüüd oled sa ku-
ri vaenlane jälle meie sugukonna ühe kalli 
pereisa ära röövind, minu kõige noorema 
õemehe Obermani Eduardi. Eduard sündis 
1907. aastal 3. septembril Nahippis, 2-aasta-
selt tulid kõige perega Eesti-Rohuaeda. Siin 
lõpetas külakooli ära. [– – –] Peale külakooli 
läks Leningradi Rabfaki,51 peale selle puna-
väkke. Punaväest tagasi tulles 1931. aastal tuli 
Edasi kolhoosi, siis oli kooliõpetaja. Töötas 
elektritööstuses. Tänavu suvel hakkas nalogi 
akentiks.52 Läks Mitaveiskisse raha korjama. 
Sai sinna, tundis paha olema, õhtu heitis ma-
gama ja ei tõustki ülesse... 

10. septembril. Täna õhtul oli pravlenja 
koosolek. Pretsetatel Kapatjan läks kolmeks 
kuuks sõjaväelaagrisse ja aeti mulle see hir-
mus amet kaela. Kolhoosi pretsetatel, see on 
hõlpus ütelda, aga kole on seda ametit täita, 
vist sellega ma kukun küll sisse. Küll on hull, 
kui hakatase inimest kiusama. Nüüd olen 
pretsetatel, tšlen pravlenja, deputat selsoveta 
upolnomotšeni53... Oktoobripühadel vaatame, 
kudas elu on.

Olen ikke alles pretsetatel. Küll on nuht-
lus, ei see ole kellegi amet. Olen juba kaunis 
räbala tervisega. Tahan lahti rabeleda, ei tea, 
kas saan.

48  Alt, s. t. tähendab rannikult, Adlerist vm. 
49  Otseretid < očeredi – vene k. ´järjekorrad´.
50  maojazva = maohaavand, <jazva – vene k. ´haavand´.
51  rabfak < rabfak – vene k. ´töölisfakulteet´.
52  nalogi akent < agent nalogov – vene k. ´maksuagent´.
53  deputat selsoveta upolnomotšeni < upolnomočennyj deputat sel´soveta – vene k. ´volitatud külanõukogu 

saadik´.
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4. oktoobril. Olen juba teist päeva haige, 
ei ole pravlenja ligigi läind. Saab näha, mis 
sellest asast tuleb, kui nüüd lahti saan, siis 
enne paari aastat ei hakka ühegi vastutava 
ametisse.

20. oktoobril. Nüüd olen jälle vaba, töötan 
rädavoina54. Pretsetatel tuli tagasi. No hulle-
mat ametit küll ei ole kui pretsetateli amet.

3. novembril. Olen jälle brigadir 23. ok-
toobrist saati, aeti jälle kaela. Tööd on joones 
II brigadas. Nüüd sajab juba ligi paar nädalit 
ühte joonde, ajas silla jälle ära.

9. detsembril. [– – –] Oleme inventari-
satsi55 ametis kolhoosis. Tänavune aasta on 
kaunis vilets, pole suurt midagi kolhosist saa-
da. Mudu kolhoosi elu on ka kole hädane, 
kole palju on loodreid, iseäranis I ja III bri-
gada.

22. detsembril. Ilmad on soojad, ilma lu-
meta. [– – –] Mudu elus põle suurt headust, 
eila suri 2. brigadis üks hobune ära, oli kuski-
le orgiotsa joost, eks nüüd tule jälle seda uuri-
mist. Mudu on kõik asi kole hädane, leivaga 
ja kõige asjaga. 

1941

15. jaanuaril. Elame endiselt. Uus aasta 
läks kaunis tuimalt, kõigist assast on puudus 
ja ka vodkat põle. Ja üleüldse endise kõrvast, 
lõbusa elu kõrvast on asi hädane. Ilmad olid 
13. jaanuarini kole sadused, küll vihma, küll 
lund. [– – –] Kolhoosi asi ja otsot on ka lõpul, 
oli tänavu kaunis hädane, 1,5 kilo kartuli, 0,5 
kilo kukurusa ja neli rubla raha. Saab näha, 
kudas tänavune asi läheb, olen ikke brigadir, 
tšlen pravlenie, deputat up. s/s ja nüüd valiti 
valimiste komissijasse. 26. jaanuaril tulevad 
jälle valimised.

1. veebruaril. Torkame jälle mõne rea. Esi-
meseks ilmad on kole sadused, küll vihma, küll 
lund. Jaanuari kuu sadas otsast otsa, lund on ka 
1 metre jagu. 26. jaanuaril olid valimised, olin 
võborni komissijas, käisin suuskadega [– – –].

20. märts. Tali tuleb omasoodu, lund on ju-
ba üle arssina ja hakkab jälle sadama. Ja külma 
on 5 kraadi ja kole külm tuul. Saab näha, mil-
lal ta järgi jääb. Loomatoit on kolhosnikutel 
otsas.

54  rädavoi < rjadovoj – vene k. ´reamees´.
55  inventarisatsi < inventarizacija – vene k. ´inventuur´.

Kolhoosi lasteaed 1940. aastate alguses.  ERM, fk. 2112: 430
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1. mail. Kõigepealt, niisugusi maisi ei ole 
olnudki, esimeseks kedagi ei ole saada, raha 
ei ole ka kätte saand. Kolmandaks, 30. ap-
rillil pidi olema toržestvennõi vetšer, ei old 
midagi. 1. mail pidi olema temonstratsija56, 
hakkas sadama, ei olnud kedagi. Nii üstkui 
ei oleks neid pühasi olemagi. Mudu elu on 
endine, tervis on räbalavõitu, see amet rikub 
kõik ära. Külviga saime esimeseks maiks, kar-
tulid varased 8,10, kukurus 3 hektarit, heina 
3 hektarit...

26. mail. Elu on endine. Ilmad on kole 
vihmased, ei lase vilja kasvatada. Viljad on 
maas peale hilise kartuli 1,65 hek. Mudu elu 
näitab allamäge minema, testeplin on vilets, 
inimesed ei kuula sõna. Inimesed on puudu-
ses, raha ei anta, leiba antasse 200 gr hinge 
peale. Midagi ei ole saada, milleks ta viimati 
läheb, ei tea. Hirmsad sõjad on ka ümberrin-
gi, tapetasse kui hirmus.

21. iunja. Potšti uže nekotorõje golodajut, 
hleba dadut 200 gram i inogda sovsem ne 
dadut. Tak što žit ploho.57

23. juunil. Midagi uut ja hirmsat on lahti. 
Eila hakkas sakslane meie riigiga sõdima. 
Täna oli juba tunda meie juures. Täna mo-
biliseeriti juba meilt hobusi kolhoos lage-
daks ja ka läksid juba viis meest. Sest nüüd 
peab iga tund ja minut valmis olema, ega 
minulgi vist see rohmakas mööda ei lähe, 
küll on hull see tapatalgu, küll saab noori 
inimeisi surma palju. Eks vaatame, mis jälle 
homme on.

25. Midagi uuemat ei tea. Lahingud lähe-
vad suured, nii et vaenlane kole suurte jõu-
dudega peale tuli, kaotused on mõlemil pool. 
Hobustest tehti päris lagedaks meie kolhoos. 
15 hobust võeti, 2. brigada andis 9 hobust, nii 
et järele jäi ainult 2 hobust. 

1. juulil. Elame ikke alles. Sõda läheb 
täies hoos, mõlemad pooled on kõvad. Saks-
lane litsub peale mis hirmus, 5 meie linna on 
tema käes.

9. juulil. Sõda läheb hirmsa hooga edasi. 
Sakslasel loetasse juba siiamaale surnuid ja 
haavatuid 700 tuhat, meie omasi ei räägi-

ta. Meie linnasi on paergu 6 linna vaenlase 
käes. Nüüd hakatakse kõiki mehi kohapeal 
õpetama, et kui tuleb tarvis, võetasse kohe 
jutilt. Kole on ta küll, ei tea, mis see lõpp 
tuleb.

18. juulil. Elu läheb ühtepuhku keeruli-
semaks. Käime iga päev õppimas, püssid on 
ka Punaselagedal. Öeldi, et antase püssid 
ja võib iga minut ära võtta ja ära saata. Igal 
perel kästi jooksukraav teha õhukaitse pä-
rast. Nii et elu on keeruline, sõjaseisukord 
on sees.

21. juulil. Midagi iseäralikku ei ole juh-
tunud. Marsime iga päev kõvasti. Valmistase 
igal pool kõvasti löögile. Sakslane valmistab 
peale tulla Türgi poolt Mustast merest, siis 
oleme meie mudugi sõjajalus. Kole, kole mis 
sest viimati järele jääb. 

6. augustil panen paar sõna paberile. Ela-
me, oleme elus, on paergu kaunis rahuline 
meie nurk, ehk küll sõda on hirmus, tapmine 
on kole, ei tea milleks ta viimati läheb, hävi-
tuse töö on kole suur. Mudu elu on endine. 
Suvi on tänavu kaunis korralik, viljad on ilu-
sad, rohuaiad on täis. Heinatöö läheb kaunis 
viletsasti, inimeisi vähe, kõik on viletsad.

Alma läks Punaselagedalle, on jällegi aeg 
lähedal poega või tütart saada, eks näe, mis 
tuleb.

17. augustil. Elu läheb hullemaks. Sõda 
on hirmus kole, vaenlane rõhub peale kui 
hirmus, võtab meie linnasi ära ühtepuhku. 
Lähemas tulevikus midagi tuleb, kaua ta nii 
kesta ei või.

24. augustil. Asi läheb hirmsamaks ühte-
puhku, palju linnasi on juba meilt ära võe-
tud, on juba Leningradi ja Moskva külje all, 
nii et hädaoht on suur. Kui need linnad ära 
võetasse, ei tea, mis siis saab. Mehi võetasse 
iga päev, juba on küla tühi. Paari päeva pärast 
vaatame, mis siis saab.

26. augustil. Eila viisin Alma haigemajasse 
ja öösi oli poeg, nii et tütreõnne ei ole.

31. augustil. Täna on jälle midagi uut 
kirjutada. Täna õhtul tuli minule ja kõigile 
meestele, enamasti viimastelle käsk sõjaväk-

56  temonstratsija < demonstracija – vene k. ´demonstratsioon´.
57  vene k. ´mõned peaaegu nälgivad juba, leiba antakse 200 grammi ja vahel üldse ei anta. Nii et elu on halb´.
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ke minna. Küll on hull ja küll on hale, mine 
kodust ära, kus sind võib iga silmapilk surm 
oodata. Meie omad taganevad, annavad linn 
linna järel ära. Alma on ka alles haigemajas. 
Niisiis selle korra jumalaga mu päevaraamat. 
Sinuga on saand palju kurbtust ja rõõmu 
jägada. Õnne on mul alati olnud, ehk õnnis-
tab ka seekord kudagi. Ja kui ei ole õnne, lu-
gege siis, järelejääjad. 

1. septembril läksime hommiku kell 5 
selsoveti juurde kokku, seal panti masinate 
peale ja saadeti Adleri. Küll oli kole seda 
pilti pealt vaadata, seda nuttu ja kisa, kui hir-
mus kole-kole. Adleris käisime komisja läbi, 
õhtu ööldi, et olete vabad, et hommiku kell 
7 olge kohal. Meie sõitsime Moltovkasse, et 
seal ära magada. Ööse tuli käsk kell 12 järe-
le, olgu kõik kohal ja hakatakse ära saatma. 
Panti üks komanda ritta ja saadeti ära. Küll 
oli jälle kisa ja karjumist kui hirmus. Vähe-
malt pooled mehed jäid järele, mina jäin ka 
nende hulka. Neile ööldi, et saadame hom-
me minema, 2. septembril. Ootasime kunni 
õhtuni, õhtul ööldi, et lähte kodu määrama-
ta aja peale. Küll oli hea meel, et jälle saaks 
omaksid näha. Ainult ajutiselt, kutsuda võib 
täna või homme jälle ja mudugi kutsutasse, 
sellest ei pääse kuskile. Kole-kole see sõda, 
võitlus on iga päev suur, vaenlane tuleb pea-
le, inimeisi langeb iga päev. Õnne on mul 
elus siiamaale olnud kõigis asjas, ei tea, mis 
edespidi saab. Minna tuleb mudugi, see on 
kindel. 

6. septembril olen alles kodu, ainult tervis 
on vilets, ei tea, kas on südamehaigus või on 
kopsud. Ilmad on sadused. Ploomid mädane-
vad, kord on halb.

19.septembril. Olen alles kodu, küll võe-
tasse iga päev mehi ja tulevad sõnumed liinilt 
surmasaanute kohta. Sõda on kole ja lõppu ei 
ole kuskil näha, vist saame kõik otsa, enne kui 
lõpp tuleb. Eila olime matusel, Tindi Mihkle 
poeg suri ära.

29. septembril. Nõnna kui inimesed mäs-
savad, nõnna ka loodus. Täna sajab lund kui 
matsub.

58  voienõ objazannõje < voennyob´´jazannye – vene k. ´sõjaväekohuslased´.
59  svoodut < vzvody – vene k. ´rühmad´.

30. septembril. Lumi on maas [– – –], vil-
jad on koristamata kõik lume all, plooma on 
veel korjata, ei tea, mis sest asjast tuleb. Loo-
dus hakkab ka mässama, nii vara pole veel 
ilmaski lund tulnud.

8. oktoobril. [– – –] Ööse tuli jälle üle ja-
la lumi maha, ja sajab ühtepuhku, niisugust 
hullu assa ei ole enne olnud, et nii vara lumi 
tuli. Kõik vili on koristamata. Vist jääme näl-
ga kõik [– – –].

14. oktoobril. Esimeseks sajab koledasti 
sooja vihma, tuleb perevalli harjani, jõgi on 
suur, vist tahab uputust teha, viib vist sil-
lad kõik ära. Teiseks nõutasse kõik voienõ 
objazannõje58 peavad öösite üheskoos esi-
meses brigadas koos olema. Kolmandaks, 
sõja asi on hirmus, tapetase kui kole. Meie 
omad annavad linn linna järel sakslasele, ei 
ole vist võiduga juttugi. Nõutase ühtepuhku 
hobusi, hobuseriistu, sadulaid ja kõiki sodi, ei 
saa enam otsa ega äärt.

17. oktoobril. On jälle minek, nõutase 
öösi Punaselagedalle, olgu 4 päeva leib kaa-
sas. Nii et minek on jälle. Saab näha, kas on 
veel õnne, asi on kole.

18. oktoobril. Saime 18. oktoobriks Ad-
lerisse minekuga, sai pravlenja juures juua 
kõvasti, olin kole purjus. Käisime komisijas, 
võeti vastu. Ootame ärasaatmist. Õhtul 18. 
oktoobril saadeti minema, hommikuks oli-
me Beloretšeskie. Küll on kole jätta kõik 
oma kallimad maha ja muudkui mine. 19. 
oktoobril lõuna aeg saadeti jala minema, 
ööse jõudsime stantsi Jatšinskoje [– – –]. 
magasime külma semendi põranda peal ja 
olime pool nälgas selle päeva. 20. oktoob-
ril jõudsime [– – –]. Eks näe, mis siin saab. 
Siiamaale oli mul õnne. Oh anna Jumal seda 
veel kord.

22. oktobrel. Küll on kord vilets, eila anti 
esimest korda süüa, üks kord päevas pidime 
siin kukurusa korjama hakkama, aga tuli uus 
käsk, aetase jälle edasi. Kole palju on koos 
mehi, svoodut59 ja roodud j.n.e.

25. oktoobril. Küll aetase koledasti eda-
si, 40 ja 50 kilometert päevas. Magame kui 
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sead hunnikus. Söögiga on ka kole vilets, tu-
leb mõni päev puhta söömata olla. Jõudsime 
Armaveri. Siin hakkas vaenlane pommitama, 
viskas 18 pommi. Joosime kus keegi sai. Siin 
nägime esimest sõjahirmu. Linna elanikkusi 
sai surma üle 200 inimese, nägime surnuid 
ja haavatuid, küll on kole-kole see asi. Teisel 
päeval oli veel mitu korda trevoga, aga enam 
rohkem pomma ei viskand.

29. jõudsime Vorošilovskisse, oleme palju 
külasi läbi käind ja ööd old. Mutkui aetase 
edasi ja edasi, midagi ei tea, kus. Jalad on hai-
ged, midagi ei küsta. Ei tea, kas saame oma 
kallist kodu ja oma armsaid, naist ja lapsi 
näha.

1942

27. jaanuaril. Küll nägime häda ja vilet-
sust enne kui kohale saime, olime täisi täis 
kui hirmus, mustad, ilma pesematta, alati 
riietes. Küll sai külma näha ja ka nälga tun-
da. 1. detsembril hakkasime tööle, aukusi ja 
kaevikuid kaevama, küll oli see töö ka raske. 
Külm 25 kuni 37 kraadini, kange tuul veel 
kui hirmus, maa igavesti külmand, tööta. 
Söök 600 grammi leiba ja jahukört 2 korda. 
Kuid siiski elasime. Küll oli korter vilets, 
tuas jäätas vesi ära. Kuid siiski Jumal on mu 
palvet kuulnud ja mulle veel õnne annud, 
sest täna lasti meid lahti ja hakkame kodu-
poole tulema, no küll on hea meel. Viletsust 
sai küll kole palju näha, olime täisi täis, ilma 
pesematta, 3, 5 kuud viletsa riietega ja jalas-
tega. Minnes läksime jala 47 päeva, nii see 
asi läks. No Jumal andis siiski mulle õnne 
ja saime selle korra jälle õnnelikult kodu. 
Voienkomatis registreeriti ära, saab näha, 
kui kaua peetase. Oh Jumal, halasta ometi-
gi, et enam seda sõjakoledust ette ei tuleks.60 

60  See, et sõja ajal pöördusid inimesed taas Jumala poole, oli üldine. Eesti-Rohuaias ristiti sõja ajal vahepeal 
ristimata jäänud lapsed. Päevikupidaja abikaasa Alma Rootsi (sünd. 1908) rääkis mulle 1985. aastal järg-
mist: “Sõjaaeg ajasime brigaadas kõik lapsed kokku ja ristisime ära. Siis oli ühel meesterahval raamat ja ta 
oli papi eest. Laua ümber oli kari lapsi koos vaderitega. [– – –] Ristimise vee sisse raha lasivad vaderid ja 
üleüldse enne tehti ka nii. Hõberaha, ütlesid, et siis tulevad head hambad. Ja vesi visati katuse peale, püüti 
ikka visata, et siis tuleb pikk kasv. Varrud olid, tegime ikka suure pika laua, igaüks tõi mis oli ja ostsime 
viina.”

61  voienkomat < voenkomat – vene k. ´sõjaväekomissariaat´.

[– – –].
20. veebruaril. Elasin siiamaale kaunis 

rahulisti aga täna tuli käsk, et olgu 22. veeb-
ruariks jälle voienkomatis61. Ei tea, mis jälle 
saab, eks hakata jälle võtma.

23. veebruaril. Eila ööse tulime Adlerist 
kodu, lasti sellekorra jälle tulema. Saab näha, 
mis edespidi saab. Mudugi vist tuleb minna 
13. märtsil, kui õige on, tuleb vist minna, eks 
vaatame.

7. märtsil. Veebruarikuu oli ilus ilm terve 
kuu, lumi hakkas juba ära sulama, aga täna 
7. märtsil sajab kui hirmus lund ja tuiskab. 
Olin 4 päeva haige, krippes, nüüd olen ju-
ba parem. Olen jälle brigadir. Küll näitab 
see kolhosi asi vilets olema, saab näha, mis 
tast välja tuleb. Mul omalgi on sest kolhosi 
elust nii himu otsas. Kui hirmus kunas ma 
enne esimene kolhosi mees olin, see asi ei 
parane, siis kaob ka isu. Küll elaks vagusi 
kui antaks omale tükk maad ja oma majapi-
damine, aga seda vist ei näe me enam. Sõda 
möllab ikke oma moodu edasi, küll tapeta-
se neid inimeisi, lõppu ei ole näha. Paergu 
olen küll kodu, aga see ei ole vist kauaks, on 
niisugune tundmus, üstkui tuleb jälle varsti 
minna, eks näe.

16. märtsil. Jälle on käsk käes, tuleb jälle 
minna. 19. märtsil peab olema voienkomatis 
kohtadelle saatmiseks. Küll on raske see il-
maelu, saab näha, kudas seekord õnne on. 
Oh aita veel Jumal, et ma ometiki kudagi 
tagasi saaks.

17. märtsil. Täna valmistan minekulle. Küll 
on raske lahkuda jälle omast armsast kodust 
ja oma kallistest omastest. Peaks seekord veel 
mul õnne olema, et ma jälle ükskord õnneli-
kult kodu saaks.

18. märtsil. Täna on see hirmus päev, mil 
pean lahkuma, küll on kahju lahkuda, mu ar-
mas naine ja lapsed ja kõik omaksed jäävad 
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maha ja mu kallis kodu. Kas on mul veel õn-
ne, et teid jälle ükskord näha saaks. Oh aita 
Jumal, et veel seekord õnneks läheks, et ma 
ometigi tervelt tagasi tuleks. Kole, kole see 

sõda, mis tast saab või järele jääb. Nüüd sai-
me jälle kodu olla 3. veebruarist 18. märtsini. 
Jumalaga selle korra kõik, kui antase õnne, 
siis näeme jälle.

Kolhoosi brigaad 1945. aastal. Esireas vasakult esimene Eero Rootsi, tema selja taga Lilli ja Ellen Assmann. Tagant teises reas 
vasakult 4. on vist Alma Rootsi. ERM, fk. 2112: 431

Marika Mikkor 

(1963)

Lõpetanud Tartu ülikooli ajaloo osakonna etnoloogia erialal, MA kirjandusteaduse alal. Töötanud Eesti 
Rahva Muuseumis 1984–2003 bibliograafi, vanemteaduri ja teadurina. Alates 2004 kuni viimase aja-
ni Eesti Põllumajandusmuuseumi vanemteadur. Ekspeditsioonidel Kaukaasias Musta mere rannikul, 
Mordvas, Ingerimaal, Kreekas ja Soomes on peamisteks uurimisteemadeks olnud perekonnakombestik, 
sünni- ja matusekombestik. Uurinud ka Tartu skinhead’ide liikumist ning Eesti kodus-sünnitajate liiku-
mise teket ja selle kujutamist meedias. Kaukaasia eestlaste identiteedist on ilmunud 1998. a.  raamat 
„Eestlased Musta mere rannikul”.  
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