40-43 Arvo Valton.qxd

29.03.2007

10:44

Page 2

Ar vo Valton: „Mäletan kuuekümnendatest aastatest vaidlust Lennart Meriga,
kes ütles, et kahekümne aasta pärast enam eesti keelt ei kuule.”

Ajalugu tehakse
tagantjärele
Kakskümmned aastat tagasi organiseer us muinsuskaitseliikumine, algas nn fosforiidisõda, augustis oli esimene Hir vepargi miiting. Juba 20 aastat tagasi? Alles 20 aastat
tagasi? Tolleaegsest ühiskondlikust elust võttis aktiivselt osa tuntud kirjanik,
lühiproosa uuendaja Ar vo Valton. Tema tõi argielulise groteski ja absurdi kirjandusse.
Mis aeg see õieti oli?
Arvo Valton: „Neil aegadel toimus
küllalt palju muutusi. Kui veel veidi ajas
tagasi võtta – kaheksakümmend ükskaks olid peaaegu et kõige tumedamad
aastad nii rahvuslikus kui ka minu hilisemas teadlikus elus. Polnud mingit lootust, venestamine tuli massiivselt peale.
Olin Venemaal palju ringi liikunud, näinud, kuidas üks rahvas teise järel kaotas oma keelt ja kultuuri. Perspektiiv oli
ikka väga sünge.
Kuigi seitsmekümnendaid nimetatakse vahel manerismi ja stagnatsiooniaastateks, oli elu läinud mingis mõttes tõusvas joones edasi kuni seitsmekümne
üheksandani, vormiotsinguid kunstis ei
saanud kuidagi peatada. Aga siis tuli venestamislaine, mis hakkas protesti esile
kutsuma. Neljakümne kiri oli aastal
1980. Kui aga algas pjatiletka põðnõh
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pohhoron (Breþnev suri 1982. aasta lõpus), andis see juba märku füüsilise ja
majandusliku kolossi varisemisest. Ega
siis Gorbatðovi tegevus üksi, asi küpses
ajapikku, mingil määral algas ka julgeolekumees Andropoviga midagi. Ilmselt
aitas kaasa Reagani kaval poliitika ja
relvastumine, pärast aga tekkis vist nendel, kellele rahaahnus ei andnud asu,
tahtmine kapitalismi proovida.
Väikese kõrvalepõike korras – mäletan kuuekümnendatest aastatest vaidlust Lennart Meriga, kes ütles, et kahekümne aasta pärast enam eesti keelt ei
kuule. Ta ütles seda omavahelises vaidluses, kirjanike kitsas ringkonnas. Küllap oli see poleemiline tuhin või tahtlik
irriteerimine, aga ta väitis väga veendunult, et kahekümne aasta pärast eesti
keelt enam ei räägita. Kuidas ja kui palju
keegi lootis, on iseasi.”

Teie olite tuntud eriti noorte hulgas, kas teie käest võis küsida ja vastust oodata?
„Läksin alati igale kohtumisele, kuhu
lugeja kirjaniku kutsus, sõltumata sellest, kas see oli siis nn kirjanduse propaganda büroo kaudu organiseeritud
või muidu. Lugejatega kohtumised olid
toredad, rääkisin seal suhteliselt julget
juttu, nagu ikka olen teinud. Inimesed
eristusidki selle järgi, kes kui palju julges
suud lahti teha. Raimond Kaugver oli
üks, kes julges palju rääkida. Inimestele
meeldis ja kui nende silmad läksid särama, oli see päris hea vastukaja ning küttis üles.
Kas iga kord oli väljas ka julgeoleku
kõrv, seda mina ei tea. Julgeolek pidi ju
näitama, et vaenlane on olemas, mille
eest nad muidu palka said. Metsavendade ajast teame, et Nõukogude julge-
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A JALUGU
olek töötas küllalt salakavalalt. Kirjutasin
kunagi följetoni Kaljo Kiisa „Metskannikeste” kohta, et pundis on üks tõeline
metsavend, teised kõik KGB agendid ja
nüüd tuleks välja selgitada, kes on see
tegelik metsavend.”
Kas olete hiljem KGB materjale
uurides leidnud mõne vihje oma esinemiste kohta?
„Huvitaval kombel mitte. Ma ei tahtnud kaua aega vaadata oma väljasõidutoimikut, aga hiljem siiski lugesin. Seal
leidub igasugust, kuid kummalisel kombel mitte midagi nendest esinemistest,
väga selgelt tulid aga välja mõned koputajad. Mind oli kogu aeg natsionalistiks peetud. Näiteks selline seik – mulle
saadeti ükskord VAAPist venekeelne kiri, paluti mingi asja avaldamiseks luba.
Võtsin kirja kätte, läksin VAAPi ning ütlesin seal töötavale naisterahvale, et kui
te mulle veel venekeelseid kirju saadate, siis ma teile ei vasta – meil on siin
Eesti ja saate eesti keeles oma asju ajada. See üksainus lause kandus mul läbi
kõikide väljasõidutoimikute, sealt oli siis
otse koputatud. Aga lugejatega kohtumiste kohta, kus tõesti oli vägagi teravaid ütlemisi ja juttu Eesti tulevikust, polnud midagi.
Olen ainult üks kord Tuglasega kohtunud, 4. haiglas, Eelmäe viis tema juurde. Läks kuidagi nii, et hakkasime kohe
rääkima Eesti tulevikust, iseseisvusest.
Oli päris terav diskussioon. Vanahärra
ütles, et teist sellist olukorda enam ajaloos ei tule, et kaks sõdivat maad kaotavad korraga, mistõttu me pääsesime
1920. aastal. Mina vaidlesin tuliselt vastu, et Eesti saab iseseisvaks. 4. haigla
oli kindlasti mikrofone täis. Aga ei midagi, seda polnud kusagil mainitud.”
Veidi lähemalt argumentidest...
„Ma ei mäleta selle jutuajamise argumente, aga eks ootus muidugi oli. Ma
pole kunagi tormakas optimist olnud.
Siberis poisikese ja juba noormehena
polnud mul sellist kindlat lootust nagu
mõnel vanemal inimesel, et saame kindlasti koju tagasi. Stalini reþiim oli niisugune sein vastas, et ei paistnud mingit
väljapääsu ega auku. Soov saada Eestisse tagasi oli aga suur ja see täitus isegi varem, kui oleksin oodanud. Ka see
kogemus ütles, et niisuguseid asju ei
tea kunagi väga kindlalt prognoosida.
Meile taoti ju pähe, et formatsioonid tu-

levad üksteise järel, et kapitalismile
järgneb paratamatult sotsialism. Mis ehk
natuke tõesti kõigutas usku, aga ikkagi
oli tunne, et kui kõik impeeriumid on varisenud, variseb ka see suur koloniaalimpeerium. Ajaloolised analoogiad võisid toita lootust, et Eesti saab ükskord
iseseisvaks. Ilmar Soomerel oli üks
kuldlõiketeooria kultuuride ja tsivilisatsioonide kohta. Ta näitas kauge ajaloo
põhjal, millal on ühe või teise formatsiooni/tsivilisatsiooni tipp-punkt ja millal
ta laguneb. Selle teooria järgi tuli välja,
et N Liit peab lagunema 1992. Seda ta
ütles 1980. aastate algupoolel. Neid ennustusi oli palju, numeroloogiad, kabalistikad jmt. Inimene otsib ju selle üles,
mida ta tahab uskuda, ja see häälestab
teda.”
Tol ajal käisid koos kirjanduslikud salongid ja oli ka võrdlemisi varjatud poliitilisi salonge. Meie väike poliitiline salong oli õieti sõpruskond, keskmeks
Tunne Kelam. Aktiivsed liikmed olid Rein
Einasto, suure astronoomi vend, Helju
Tauk, teatriteadlane Elvi Einas, mõnda
aega Vardo Rumessen ja Haljand
Udam, varem ka dissidendid Soldatov,
Kiirend ja teisigi. Väga positiivselt mõjus
meie seltskonnale Helju Tauk, huvitav ja
selge pilguga inimene. Mäletan, et kui
algas sissetung Afganistani, tuli Helju ja
ütles: „Ta on ju läbini mäda ise seest,
aga ikka veel tükib teisi õpetama.” Mina
näiteks ei tajunud siis seda nii suurt
mäda-olemist Nõukogude impeeriumis.
Meie salong oli väga valitud seltskond, me ei kahtlustanud üksteist kunagi, kuigi väikest nalja ju tegime, et Ivan
istub kapis. Tavaliselt oli mingi ettekanne, arutasime poliitilisi teemasid. Aga
isegi sellest väga kinnisest seltskonnast
imbus 1984. aasta lõpus midagi välja.
Ühel päeval saagis majahoidja Pelgurannas meie maja eest puul ära oksad,
mis jäid akna ette. Tundus täiesti absurdne, miks tuli oksad ära saagida.
Hiljem, kui meid hakati julgeolekusse
tassima, saime muidugi teada – pärast
ühte pealekaebust olid tulnud meie maja vastas asuvasse lasteaeda julgeolekumehed ja seadnud oma aparaadid
sinna aknale üles.
1985. aastal oli mul 50. juubel, sellest
keelati kirjutada. Ei ilmunud ühtegi artiklit, Sirbis avaldati kimp aforisme ja all oli
pisikeste tähtedega kirjas, et on juubel.

Jälitamine oli sel ajal päris kõvas hoos,
kuigi välja ei kutsutud meid, kes olime
keskuses – Tunne Kelam, Helju Tauk,
Rein Einasto, mina –, vaid hakati küsitlema naisi ja lapsi. Ehkki olime väga
hästi instrueeritud, kuidas tuleb ülekuulamistel käituda, sunniti neid ikkagi andma tunnistusi. Tunne siis õpetas, kuidas
tunnistusi tagasi võtta. Ilmselt oli kavas
üks „delo” teha, aga olime siiski piisavalt
tuntud tegelased, lärm oleks suureks
läinud. Kas ka kohalikud kommunistid
panid käe ette, et ei maksa asja suureks
ajada, ei tea. Paraku andis üks meie
hulgast liiga avameelseid tunnistusi, ta
hirmutati mingite vanade pattude pärast
ära. Võib-olla nad kuulsid midagi tõesti
ka oma aparaatidega, ei oska öelda, kui
head need olid.”
Räägime ka neljakümne kirjast.
„Ime oli neljakümne kirja levik, mitte
kiri ise. Ausalt öeldes oli see möku kiri,
häbi oli nii nuditud kirjale lõpuks alla kirjutada. Mitteallakirjutanute kroonikat pole koostatud, Sirje Kiin ja teised, kes
raamatu kirjutasid, ei tahtnud kedagi
diskrediteerida, aga need asjad on teada.
Et kirja levitati igasugustes kohtades,
näitas ära, et 1980. aastal oli see just
paras määr, mida rahvas julges tahta.
Kui kiri oleks olnud ausam ja tugevam,
poleks see sel moel levinud. Tagantjärele lugedes tundub see küllaltki truualamlik. Ajaloos sageli ei tunnetata, mis on
paras määr. Alati ei saa poliitikutele ette
heita, kui nood teevad nii, nagu ise tegelikult ei mõtle – see on see, mis parajasti
peale läheb.
Näiteks Hando Runnel ei kirjutanud
alla just sellepärast, et kiri oli möku. Mina ei oleks ka kirjutanud, aga olin Juhan
Viidingule lubanud. Olin ka nende
eelmiste variantide töötlemise juures
olnud. Kontsentris olid seal ikka Tarand,
mõlemad Ruutsood, mingil määral ka
Juhan Viiding. Mina olin nende kõrval
ainult allakirjutaja ja kirja venekeelse
variandi Moskvasse viija.
Kuni neljakümne kirjani ei olnudki
mind välja kutsutud, aga pärast seda
hakati usutlema, kas mina viisin kirja
välismaale. Väljasõidutoimikus oli minu
kohta materjali küll ja küll, aga ühtegi
korda ei kutsutud vestlusele. Nii võis
isegi kompleks tekkida, miks minu vastu
huvi ei tunta.”
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Vahest nad lihtsalt pelgasid veeretada ümmargust juttu mehega, kes
on neist tasemelt kõvasti üle, aga
neljakümne kiri oli juba täiesti konkreetne asi?
„Mis neil sellest, nendega oli umbes
sama nagu usklikuga vaielda. Olen
vaielnud ühe baptistiga, kes jäi mulle
küllap intellektuaalselt tasemelt alla. Tal
on oma neli-viis kindlat tõde, mida ta
raiub, sa ei vaidle teda iial üle.
Julgeolek käitub nagu krupjee kasiinos, tal on neli lihtsat reeglit, mida ta
järgib, ja alati võidab kasiino. Kaplinski
viga oli tema lootus mängida julgeolek
üle. Võib-olla Lennart Meri mängis vahel, talle nii omasel viisil.
Tavaline inimene ei ütle kogenud dissidendi kombel: „Millise „delo” kohta
mult küsitakse, sellele vastan” või „Ei,
see ei puutu siia, ma ei räägi teiega sellel teemal”. Meid oli nii instrueeritud, ent
kuna need olid vestlused, aga mitte otsesed ülekuulamised, polnud ka põhjust
rääkimast keelduda. Mind kuulas üle ja
kutsus vestlustele Selgal, ideoloogilise
diversiooni osakonna ülem, küllaltki kõva koha peal tegelane. Kui Kaplinski
kuulis, et Selgal on Valtonit üle kuulanud, hüüatas ta: „Oo, Selgal ise!” Tähendab, see oli prestiiþne.
Kasutati ikka piitsa-ja-prääniku-meetodit. Selgal ütles, et kõik minu tasemel
mehed on juba teenelised kirjanikud,
aga mina oma vastalise käitumise tõttu
mitte. Mina vastu, et jaa, sellest on tõesti kahju, nüüd jään riiklikest matustest
ilma. Siis lõpetas ta selle jutu suhteliselt
kiiresti ära.”
Millal ja mis seoses pääsesite esimesi kordi välismaale?
„Olen reisihimuline, palju Venemaal
käinud, muidugi soovisin pääseda välismaale. 1967. aastal läks üks kirjanike
rühm Rootsi ja Norrasse, mina olin seekord ainuke, kes välja jäeti, kuigi olin
olnud nimekirjas. 1972. aastal sain turismigrupiga Soome ja vist samal aastal ka
üleliidulise kirjandusgrupiga Ungarisse.
Seal olid kaasas väga sünged vennad,
kes hoiatasid, et see on mu viimane
välisreis. Aga olin ise aktiivne, 1976.
aastal sain – ma ei tea tänaseni, miks –
onu kutsega Kanadasse. Väliseestlastest sõprade väitel ajasid nemad seda
asja Nõukogude saatkonna kaudu, et
saada aimu, kas on üldse mõtet kutset
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saata. Väljasõidutoimikutest nähtub, et
kõik äraütlemised tulid julgeoleku poolt,
aga komisjoni juht oli KK sekretär, kes
võis julgeoleku „ei”-d ignoreerida. Nii
sain 1976. aastal Väljase otsusega välja, aga keegi pidi mind käendusele võtma. Ise oletasin, et seda tegi Olaf Utt,
ettevaatlik mees (mu välissõbrad arvasid teisiti). Kui punane ta üldse oli, on
omaette küsimus. Ta oli Valga kandist
pärit, jõuka talu perepoeg või vähemalt
nende suguvõsast. Olen temaga kodus
rääkinud igasuguseid jutte. Selge, et pilt
ei ole mustvalge, üleminekuvorme on
palju. Keegi positsioonil olev inimene
tahtis midagi paremaks teha, keegi sigatses suure lustiga – nagu elus ikka.
Kui ma aga 1980. aastal Austraaliasse
pääsesin (oletati, et just mina viisin neljakümne kirja välismaale), siis Väljase
enda käendusel. Ta oli juba n-ö eksiili
saadetud, nädal enne lahkumist andis
loa.
Eks need väliseestlased ja ka kodueestlased vaatasid, et kui mees käib välismaal, on ta kahtlane. Igaüks ise teab,
kuidas ja millise vaevaga ta välja sai.
Mõni ei kippunudki välismaale, näiteks
mu sõber Runnel, teda ei huvitanud
need reisid kuigivõrd. Teadis, et võivad
sõitjat määrida.”
Tsensuur ja enesetsensuur
„Mina ei nõustunud tsensuuri või toimetajate palvel üldiselt midagi ringi tegema. Artikkel kas ilmus või ei ilmunud.
Ajalehtedesse ma väga ei tükkinud. Kuna kirjutasin põhiliselt novelle, visati osa
lugusid kogumikest lihtsalt välja. Kõige
rohkem sai mul rappida üks fosforiidiromaan, kus muutus tundmatuseni kõik
geoloogide kohta – see oli „Üksildased
ajas I” teine lühiromaan. Võib-olla ma
mingeid järeleandmisi ka tegin, sest
mulle tundus see teema siis oluline (mu
„Kogutud teoste” VII köites on kommentaari osas ära toodud suur osa väljajätteid tekstist, nüüd tagantjärele on küllap
üsna naljakas vaadata, milliste sõnade
ja mõttekäikude pärast toimetajad värisesid). Geoloogid olid muide esimesed,
kes muretsesid fosforiidiasja pärast. Hiljem neid süüdistati, loobiti nende residentsis aknaid sisse, nagu oleksid nemad fosforiidijamas süüdi. Mass – ja
ajalugu üldse – on ülekohtune. Romaan
ilmus 1983. aastal, ammu enne fosforiidisõda.

Sisetsensuur toimis mingil määral
meie kõikide puhul. Ega ikka läinudki niisugust asja kirjutama, mille kohta oli teada, et niikuinii ei avaldata, näiteks küüditamisest meist keegi juttu ei teinud.
1984. aastal ilmus mul „Valitud teoste” kaks köidet, honorar andis võimaluse aasta või isegi kaks suhteliselt korralikult ära elada. Leidsin, et olen kohustatud kirjutama Siberist, kuna olin seda
isiklikult kogenud. Kirjutasin oma kõige
paksema romaani „Masendus ja lootus”
(ilmus 1989). Tegin seda absoluutselt
igasuguse lootuseta avaldada, lõpetasin
vist 1985. Lõin eksemplarid masinasse,
lasin teha kaks mikrofilmi, saatsin ühe
oma tuttavatele Kaliforniasse ja teise
Austraaliasse. Kinostuudios oli sõber
Remsu juba tulnud mind hoiatama, kui
ma alles kirjutasin, et minu romaani
vastu tuntavat organites huvi.
Siseretsensioon kirjutati iga kord, alati
polnud teada, kes seda tegi. Näide Siberi romaani kohta: aeg hakkas muutuma, aasta oli 1985 või 1986. Jaak Allik
ütles, et viigu ma oma romaan tema isa
kätte: „Ta on praegu täitsa mõistlikuks
läinud.” Olen Jaak Allikuga eluaeg hästi
läbi saanud. Kuigi sageli poliitilised vastased, aga austame teineteist. Ta on
tark mees ja täiesti korruptsioonivaba.
Tol ajal oli vanahärra Heinrich Allikul
hea kuulsus. Viisin romaani käsikirja tema kätte, paludes siseretsensiooni. Tuli
kuus lehekülge teksti, kus kaks esimest
tõestasid, kui vajalik oli küüditamine neljakümne üheksandal aastal, ja lõppotsus – mitte avaldada. Säh sulle progressiivset meest. Ise viidi ta 1950. aastal
kinni, seda ta enam vast ei õigustanud,
aga küüditamist õigustas ka tagantjärele. Selles mõttes oli Nigol Andresen
suur erand: tema sai aru, mida oli eesti
rahvale kokku keeranud. Aga kõik ei
mõistnud. Inimene on oma saatuse produkt, ta peab oma elukäiku õigustama.
Olaf Utt kirjutas samale romaanile
suhteliselt mõistliku siseretsensiooni,
kuid soovitas trükkida siiski oluliselt
parandatud kujul.
Aga ega meieni need salaasjad jõudnudki. Me ei tohtinud ju isegi seda teada, et Glavlit on olemas. See oli naeruväärne, kõik teadsid. Vahel nad ületasid
ennast, näiteks „Punaste õhtute purpur”
läks Hando Runnelil (1982) läbi tänu sellele, et üks inimene oli puhkusel, teine
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pidi alla kirjutama ega olnud kogu korralikult läbi lugenud. Midagi taolist juhtus
minu jaapanlannadega („Kaheksa jaapanlannat”, 1968) – tsensorile lihtsalt
meeldis. Ta oli tulnud Sirpi ja jutustanud
neid lugusid ümber, ise Glavliti töötaja.
Igal pool oli mõistlikke inimesi. Ma ei tea,
kas ta selle eest pärast pähe ka sai.
Kirjastuskomitee oli teine tsensuuri
koht ja kolmas oli VAAP. Kui mu „Hingekell” ilmus – see on lugu, kus mees
ronib kirikutorni Kella-Kaia juurde ja nad
seksivad seal matusekellade rütmis –,
olnud kirjastuskomitees arutlusobjektiks, et matusekella lüüakse nii aegamööda, kuidas siis selle rütmis seksida
saab.
Kadunud Lembit Remmelgas hakkas
elu lõpus koguma tsensuuri kurioosumeid. Sageli juhtus, et kui tsensuur nõudis mingit parandust, tegime mõtte veel
kurjemaks, öeldes küll rohkem kaude.
Nii palju korrektsust ikkagi oli, et toimetaja oli kohustatud autorile viimase
hetke parandustest teatama. Ka praeguse Eesti Vabariigi ajal olen paraku
kogenud vastikuid asju – näiteks võidakse autori teadmata muuta pealkiri
otse vastupidiseks artikli sisule, efektsuse mõttes. Palju häirivam on, kui seda
tehakse vabades tingimustes.”
Isiksuse osast ajaloos
„Olen alati arvanud, et pole õiglane
tõsta ajaloost esile üksikuid isikuid ja
liikumisi. Meie iseseisvusliikumine sai
võimalikuks ikkagi tänu sellele, et teostus väga erinevatel tasemetel, viisidel.
Mart Laari, Sirje Endre ja Urmas Oti kirjutatud „Teine Eesti” püüab olla objektiivne, aga tegelikult ei ole. Fosforiidisõja näide on hea – tean, sest olin selle
sees väga tihedalt. Esile tõstetakse
aulakoosolekut – kindlasti oli see oluline, tudengid tulid oma särkidega pärast
seda välja ja nii edasi, aga kogu fosforiidivõitluse kontsenter oli ikkagi Tallinnas,
aulakoosolek oli ainult üks episood. Näiteks seda suurt tööd, mille tegi ära Ott
Kool, ainult mainitakse, aga aulakoosolek on esile tõstetud, kuna Laar, Lukas
ja kompanii võtsid ise sellest osa. Ajaloos on niisugused asjad paratamatud,
eriti lähiajaloo puhul. Sellepärast olen
väitnud, et igal mehel on oma ajalugu.
Olin fosforiidiasjanduses üsnagi kontsentris. Esimese fosforiidikõne pidasin
kirjanike liidus, seejärel tuli teema ava-
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likkuse ette. Käisin väga aktiivselt igal
pool esinemas. Tartu tudengitele rääkima minnes peeti mind peaaegu füüsiliselt kinni, et ma ei jõuaks kohale. Kuulsale aulakoosolekule läks Hando Runnel minu asemel (ja esines seal väga
hästi).
Muinsuskaitse seltsi tööst ma peaaegu osa ei võtnud, oli piisavalt tegemist mujal. Siiski, üks meeldejäävamaid
seiku oli Villem Reimani ausamba avamine. Pidasin öösel kell 12 Kolga-Jaani
surnuaia müüril esimest korda sinimustvalge all kõnet ja see oli uhke tunne.
Mart Laar oli organiseerijaid, ka Jaak Allik abikaasaga oli seal. Tulles rongkäigus sinimustvalge järel surnuaiast ära,
tögasin Jaaku, et näe, Viljandi esimene
sekretär käib sinimustvalge lipu all. Tema abikaasa Lembe ütles, et varsti käib
Vaino ka. Niisuguseid inimlikke ja naljakaid pilte tasub kindlasti talletada.
EKP keskkomitee magas muinsuskaitse seltsi mingil määral maha. Küsimus on, kas osaliselt meelega või ei
näinud nad alguses ohtu. Aga Tarvastu
kokkutulek näitas tegelikku suhtumist –
kõik teed olid blokeeritud, julgeolekumehed lamasid kraavis ja vaatasid, kes
tuleb. Näiteks fosforiidisõjast väljakasvanud roheliste liikumine võeti juba
kontrolli alla. Mind valiti roheliste põhikirja koostamise redaktsioonitoimkonda.
Kahel korral käisime Tiit Made juures
kodus, ja ühel korral just sel ajal helistas
Ahto Vellamaa keskkomiteest ning ütles
Madele, et Vaino nõuab kuuskümmend
lehekülge aruannet roheliste liikumise
kohta. Made, kuigi kogenud poliitik, vihastas nii koledasti, et paristas selle
meile kohe välja. Seejärel polnud enam
mingit tahtmist selle rohelise asjaga tegelda.”
Tipphetk poliitikas
„Minu n-ö poliitiline apogee oli vahest
14. aprillil 1988, kui rääkisin Tartus muinsuskaitsepäevadel ülikooli ringauditooriumis avameelselt dissidentidest ja Eesti loodetavast tulevikust. Ütlesin ka, et ei
usu hästi Savisaare just välja pakutud
Rahvarinde ideesse, et seal on mingi salakaval konks sees. Olen seniajani veendunud, et Rahvarinne oli kui mitte just
Moskvast inspireeritud, siis vastas vähemalt nende huvidele – üks Gorbatðovi variante n-ö uuendada ja vahendada
võimu. Et Edgar Savisaar ütles selle

välja telesaates „Mõtleme veel”, tundus
naeruväärne – organiseeritus paistis läbi, sest Tartus olid kohe tulemas muinsuskaitsepäevad.
Rahvast oli kohal tohutult, minu esinemine meeldis päris hästi. Vastasin küsimustele ja julgesin Eesti iseseisvuse
ideest rääkida, rahvas tuli kaasa. Sellest
sündmusest on ka natuke kirjutatud,
aga mitte eriti, kuna see jäi Laari jt vaateväljast kõrvale. Mind kutsuti ka Viljandisse Rahvarinde suurele koosolekule
kõnelema. Kui ütlesin seal avalikult, et
Eesti peab saama iseseisvaks – sama
ütles Trivimi Velliste hiljem Lauluväljakul –, siis rahvas vakatas. Pärast kohvi
juues ei tahtnud organiseerijad, kes olid
ju kõik eestimeelsed, mind hästi tunda,
distantseerusid kergelt. Ju ma olin siis
lapsesuuga.
Kõik kiidavad lõppude lõpuks enda
osa. Ma ei arva, et minu osa oli kuigivõrd oluline. Ajalugu teevad massid –
küll mitte proletaarses, vaid ikkagi hulga
mõttes. Neid, kes levitasid neljakümne
kirja, laotasid seda suurte pakkidena
kaubamaja lettidele, julgesid ümber
trükkida – pandi isegi kinni, aga alla kirjutanutest ei arreteeritud kedagi. See on
ajalooline absurd. Näiteks Võru liikumine oli ülimalt tähtis – kus need Võru poisid praegu on? Mõned on välismaal,
mõned on poliitikast kõrval. Näiteks
Eesti esimene erakond ei olnud ERSP,
vaid kristlikud demokraadid, aga see oli
väike seltskond. Ei saa ignoreerida ka
koolipoiste naljatlemisi tehtud valitsusi
ja ministreid. Kõik see liigutab inimeste
meeli ja südant.
Ajalugu on ebaõiglane, kui tõstab esile vaid üksikuid.”
Või on asi lihtsalt selles, et ajalugu
teevad ajaloolased?
„Seda muidugi ka – tagantjärele.”
Intervjueerinud Karl Kello
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