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Antud tdtis ma ei kasitle.iuutide elu iiht olulist institutsiooni - siinagoogi. Selleks on mitu

p6hjust. Eeskatt on seda teemat, v6reldes teiste kultuurielu nehtustega, kullaltki pOhialikult

varem kajastatud. Siinagoogi kohta on olemas N. Gensi 1930. aastatel ilmunud raamat.

Teiseks kuulub siinagoog juudi elu traditsiooniliste avaldumisvormide hulka. Tahaksin

kesi eda neid kultuurielu valdkondi, mis tekkisid Tallinna juutide elus Ulalmainitud perioodil.

Sel ajal loodi uusi organisatsioone - vabatahtlikke seltse ja iihinguid, juudi kultuuri kandjaid ja

arendajaid. Ka siis loodud Tallinna Juudi Gumnaasiumil oli oluline osa juutide kultuu elus.

' Enne, kui alustan, juhin lugeja tahelepanu kahele asjaolule:

1 . "Palestiina" all m6eldakse tekstis tolleaegset Suurbritanniale kuulunud 'mandaatset

Palestiinat" (kus tanapaeval asub lisrael), mitte territooriumi praegusel Jordani

Leenekaldalja Gaza sektoris. 'Palestiina kunst' vOi 'Palestiina kirjandus' tahendab

mandaatses Palestiinas elanud juulide loomingut.

2. K6ik heebrea ja jidisikeelsed isikunimed ja organisatsioonide nimetused kirjutatakse eesti

keeles vastavalt 1920.-30. aastatel kasutusel olnud transkriptsioonile, s.t. kidavahetuses

v6i perioodilistes veljaannetes ja reklaamikuulutustel esitatud vormis. Tsitaatides

kasulatakse originaalstiili, kirjaviisi puhul kasutan tanapaevast varianti (naiteks "W"

asemel "V").

Loodan, et alljargnev tdd aitab valgustada juutide kultuurielu Tallinnas esimese Eesti

Vabariigi a.ial ja tekilada huvi selle probleemi edaspidiseks uurimiseks.

Lugupidamisega autor

1. Ajalooline taust juudi kultuuri tekkimiseks ja arenemiseks

Tallinnas.
Enne kui reekida Tallinna juutide kultuurielusl, piiilame selgeks teha, millise ajaloolise tausla

p6hjal oli ta tekkinud. Ehk teiste s6nadega - anname liihikese Ulevaate Tallinna juutkonna

ajaloost.

Tihti v6ib kuulda, et Tallinna juudi elanikkond oli alali veike ning esimesed juudid tulid siia

alles XIX sajandi l6pus v6i eermisetjuhul aastasaja keskel. Juudi elanikkonna suuruse suhtes

on selline arvamus 6ige. Mis aga puudutab arvamuse teist osa - siis on l6de koigist

uskumatutest variantidest iillatuslikum. Sest esimeste .iuutide jaljed Tallinna ajaloos on

rohkem kui 600 aastat vanad.

Suure kindlusega v6ib veita, et Tallinn oli esimene linn Baltikumis, kuhu juudid jSudsid.

Dokumentaalselt on kindlaks tehtud, et juba 1333. aastal elas Tallinnas rae poolt kaitset

leidnud keegi 'magister Johann', elukulse jargi arst.l Esmapilgul pole siin tegu millegi

erilisega. Huvitav on aga see, el selle "magistri" teielik nimi oli 'Johannes de Jode/der Juude"

' N. Gens. 'Zur Geschichte der Juden in Eesti". I osa - "Die Rewaler Synagoge in Zusammenlan mit
der Juden in Re\al. Tartu. 1933: lk. 5



ehk Johannes Juut. VOib oletada, et ta luli Tallinna rendava arstina vdi oli isegi linnavoimude

poolt kohale kutsutud. Segadusse v6ib meid ajada Johannese mitte-juudiperane nimi.

K. JoKon pakkus oma toos "Juutide ajaloost Eestis" sellise selgituse: iimbritsev krisllik

elanikkond muutis neile vahemtuttavaid juudi nimesid omal algatusel. Minu arvamus on aga

teine - kui Johannest nimetatakse magistriks, v6ib oletada, et ta oli ijlikooli haridusega isik -

oma disserlatsioonis mainib A. Liebmann isegi magister Johannesele kuuluvat pitserit.

(Salemo ja Montpellier' meditsiinikoolid olid tuntud iile terve Euroopa juba Xll sajandil). Ei

saa aga unustada, et keskajal oli haridus kiriku kaes, s.t., et iga kooli ldpetanud inimene pidi

olema kristlane. Johannese kristlikku paritolu nimi ning tiitel 'magistel' viitavad sellele, etta oli

nahtavasti ristitud. Ei saa aga delda, kas ta oli ristitud peale stindi lapsepolves, v6i v6tnud

ristiusu vastu 6ppimise nimel. lgatahes oli magister Johannes esimene juut Baltikumis, kellest

on meil enam-vehem usutavaid teateid. VOdluseks tuleb lisada, et andmete kohasell olid

esimesed juudid Leedusse kutsulud suurviirsti poolt alles sama sajandi l6pus, LiivF ja

Kuramaa puhul perinevad andmed xvl sajandist2.

Hansaaegne Tallinn oli sihiks erinevate maade kaupmeestele. Nende hulgast v6ib leida ka

iiksikuid juute. Naiteks, 1413. aastal ostis keegi "juut Pavel" Tallinna kodanikult Klaus

Tsertvegerilt 30 marga eest kaupluse praegusel Kullassepa tanaval. Vdib oletada, et "iuut

Pavel" oli Tallinnas alaliselt elanud - kolm aastat varem oli teda nimetatud seoses trahvi

maksmisega: ta oli Uht tallinlast alusetult siiUdistanud.3

Kuid massilist juudi kaupmeeste v6i kasitdoliste migreerimist keskaegsesse Baltikumi ei

toimunud. P6hjus oli lihtne - ordumehed, Vana-Liivimaa vallutajad ja valitsejad, pidasid end

Jumala ruiiiliteks ning olid alati valmis igasuguse teise usu puhul katoliikluse eest v6illema.

Armu ei heidetud isegi kristlastele - keskaegse katoliiklase jaoks oli "kreek"

(s.1. 6igeusuline) halvem kui moslem. sellises vaimukeskkonnas olijuutidel vdhe Sansse

"6ndsa Maria maale' (Baltikumi) tulla, alalisest elama asumisest reekimata.

Kuid linlaste rikkuseiha ia praktiline elulaad ning motlemisviis olid oma too teinud - Ordu-

riigi viimastel aastatel hakkasid juudi kaupmehed iulgemalt ia iulgemalt kohalikust

kaubanduselust osa v6tma. Naiteks 1554. aastal ilmunud Sebastian Miinsleri 'Kosmograafia",

reegib Vana-Liivimaa kohta: '...siin on m6ned auvaersed linnad, kes kauplevad sakslaste,

poolakate ning juutidega..."4

Teated juutidest roolsiaegses Tallinnas parinevad XVll sajandi l6pust. Sellest ajast reegib

Linnaarhiivis olev 'riigitruudusvande" tekst (aastast 1685), mis oli koostatud spetsiaalselt

juutide jaoks heebrea keeles. V6ib oletada, et vande tekst oli koostatud mitte juudi, vaid Piibli

keelt oskava kohaliku haritlase, neiteks linna giimnaasiumi professori poolt. Samas peame

mainima, et Rootsi Kuningriigi poliitika juutide suhtes oli enamasti konservatiivne, keskaja

tasemel-veel '1621. aastal kinnitas kuningas Gustav Adolf ll keelu juutidel Riiaselada ning

r <D. Karrqen "OqepKx BpeM€H u co6lrfl.ri. Hr ucropnr poccrdcxrrx eapeea". I4epycanrnvr, 1988: lk. 7
t N. Gens. "Zur Geschichte der Juden in Eesti"...; lk. 5
t III. Ileirrmm *,{org'MeHra[6rM rcropa.r eapeea Pxru". H3pau"c, 1989: lk. 9



veidab, et "...ahtegi juuti, kes kodanikke naoivad teNes.ri@s sallima ei saa" (' ...dufiten

Juden im Lande den Btirgeren zum Schadene nicht gatitten werden.." - 25 09.1621).5

Ei saa delda, et parast Baltikumi alistamist Peeter I poolt juutide staatus kuidagi oluliselt

muutus. Liivi- ja Eestimaa linnade kapitulatsiooniaktides lubas tsaar raadidel saiilitada k6ik

keskaegsed privileegid, nende hulgas, jerelikult, ka juudivastased piirangud - oli ju Peeter

oma manifestis valisspetsialistide Venemaale sissetulemise kohta lisanud, et terelulnud on

k6ik, peale juutide. Teisest kiiljest, iitles Peeter I korduvalt, et tal on iiksk6ik, kas on keegi

ristitud vOi l6igatud. "peaasi, et oma elukutset piisavalt oskaks!"6

Asustamisdigust juudid Baltikumis ei saanud. Uksikud neist said siiski ajutise 6iguse

linnades elada, osalt selleperast, et Vene v6im oli neid volitanud tegema kaubatehinguid,

tegutsema vahendajatena Venemaa huvides. Nende, nn. "kaitstud juutide'hulgasl on koige

tuntum keegi ltshak Markus Salomon, kullassepp. Nahtavasli, oli ta rikas ja mdjukas mees,

kes asunud Baltikumis elama veel Rootsi ajal - sellele viitab see, et tal oli lubatud elada Riia

keskuses (iilejaanud juudid pidid valjaspool linnamiiiiri elama) ning et tiilist Tallinna

kullassepaga, velius ta v6itjana (nahlavasti selleperast, et ltshak Markuse selja taga seisis

riigikantsler Ostermann, keisrinna favoriit, kes taipas juudi dritegevuse kasulikkusest

lmpeeriumile). Tuleb lisada, et keisrinna Anna lvanovna ajal oli Tallinna korduvalt kiilastanud

Levi Lipman - kuulus finantsisl, keda Peterburi aadelkonnas siitidistati isegi terve 'Vene riigi

valitsemises". ((Kiila Krasnoi Kabatsok'i lebi sditis poslitollaga Tallinnast Peterburi... kaitstud

juut LipmanD - isiklikust paevaraamatust)7.

Peetri I tutre, Elizaveta Pelrovna troonile tulek aastal 1742 tehendas koikidele Vene riigi

piirides elavatele juutidele raskeid aegu - keisrinna ukaasiga saadeti neid lmpeeriumi$ va|ja

(sedasama puudis teha veel 1727 Peetri jeretulUa Jekaterina l, kuid tulemusteta). On teada,

et selle ukaasi jargi saadeti ka Tartu$ valja 18 juuti. Tallinna juutide saatusest pole teateid,

aga kui neid tol aial Tallinnas elas. tabas neid sama saatuss.

Olukord hakkas muutuma alles 1764. aastal, kui troonile tuli keisrinna Jekaterina ll. Saksa

vtirsti perekonnas stindinud, maletas ta vist oma kodumaa "kaitstud juute" ning mOistis, millist

kasu Vene riigi kaubandusele ja tttdstusele v6ivad juudid tuua. Juutidel oli jalle lubatud

Venemaale asuda, aga ainult teatud paikadesse. Nende elamispiirkondade i!le vaieldi palju,

juutidele pakuti kas Krimmi v6i mdne teise veheasustalud piirkonna koloniseerimist.

Situatsioon muutus aga oluliselt parast 1772. aedat-Poola Kuningriigi nn. esimese jaotuse

t6ttu said Vene kodanikeks juba keskajast sellel Poola lerritooriumil elanud juudid.

Juutide poliitiline ja 6iguslik staatus Vene Keisririigis pole selle tOO teemaks. Selleks aga, et

juutide eriolukorda taibata, pean mainima, et aastast 1791 kuni 1917 oli .iuutidele elamiseks

meeratud spetsiaalne ala - kurikuulus 'asustuspiirftond' ehk (.{epra oceAnocrr4). Selle

' N. Gens. ''Zur Geschichte der Juden in Eesti"....: lk. 6. Sama ka IIL IJeirr,uu ",{orgrrerrr:lrbu:ur
ncroplr.r eapeea Purn"' lk.l0
'@. Kanaen, "OqepKx BpeMefl rl co6bxrdi. lb Hcroprul pocc[ficxNx erpeer". HepycaffrM. 1988: lk.
178.
7 (D. Karrerb: lk. 6
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piirkonna pdhiapiiriks Baltikumis vdime pidada Daugava jdge. Veljaspool seda piiri olijuutidel

keelatud mitte ainult elamine, vaid isegi ilma loata viibimine.s

XVlll sajandi viimastel aastakumnetel vahelasid mOned Poola ja Valgevene peritolu juudid

kaupa Tallinna kodanikega. Mainitud iuutide hulka kuuluvad ka kuulsad kaupmehed, kelle

firmade filiaalid olid Saksamaal ja isegi Londonis.lo Ei saa vaita, et ka nendel

hulgikaupmeestel polnud v6imalust ajutiselt Tallinnas viibida - nii soliidsed arimehed vOisid

vdimude poolt loa saada, v6i kriitilises olukorras ka afikaemaksu maksta.

Vaatamata sellele, et iiksikuid sisserannanud juute voime Tallinna ajaloo lehekulgedelt leida

alatest Taani ajast, on alaline juudi elanikkond meie linna tekkinud alles XIX sajandi

keskpaigas. (1932. aasta l6pus otsuslas 'Bjaliku" koosolek, et jergmisel aastal tehistatakse

Tallinnas Juudi koguduse 100 aasta juubelit. Kuigi peale juttude ei tulnud ideest midagi

vdl ja).rr

K6igepealt moodustasid selle nn. kantonistid ehk "Nikolai sdduridr - vanemate kodust

eemaldatud noorukid, keda sunniviisiliselt valmistati ette s6javdeteenistuseks. Nad teenisid

Eestis perast seda, kui keiser Nikolai I oli andnud kesu varvata s6javekke ka juutel2 (1827.

aastast alates, varem oli olukord vastupidine - juute Vene s6javekke ei v6etud). Kantonistide

ettevalmistamiseks sobis Eesli kubermang hesti, seda nii sojalise - oli ju Tallinn koos

Paldiskiga mereveekindlustuste nimekirjas - kui ka 'kasvatusliku' kulje pealt - juutide

traditsioonilistest elamisoaikadest suhteliselt eemal asuv Eestimaa ei andnud kantonistidele

mingeid Sansse koju pogenemiseks - valimuselt kohalikest elanikest erinevad ning mitte

uhtegi kohalikku keelt (ei eesti, ega saksa, tihti piisaval maeral ka vene) oskavatel noorukitel

oleks mitmesaja verstaline kodutee v6imatuks osutunud.

1828. aastal sai Tallinnast kantonistide kogunemispaik, kuhu toodi umbes 500juudi

noorukit vanuses 10-14 aastat. Osa neisl suri, osa astus ristiusku -juudiusust lahkujaile

lubati mitmeid soodustusi ning ka armee juhtkond v6ttis k6ik vahendid tarvitusele, et

kantoniste sundida Vene usku astuma. Mdnel aastal vdttis ristiusu vastu suhtleliselt palju

juute - neiteks 1844. aastal ristiti Tallinnas 1 10 juuti.13 Kantonistide melestuste jargi olid need

usuvahetajad peamiselt vaiksed poisid, kel polnud rohkem j6udu ohvitseride igapaevaseid

alandusi ja solvanguid taluda.

Vaatamala sunnile ning kiusule, ,eid paljud kantonistid ikkagi oma usule ja rahvale truuks.

Neist, kes seilitasid oma rahvusliku identiteedi esimestel, k6ige raskematel aastatel, hakkas

kujunema Tallinna juudi elanikkond. Perast seda, kui 25 aastasest teenislusajast oli pool lebi

saanud, anti kantonistidele 6igus elama asuda kasarmulest valjapoole - erakodudesse. Nad
jeid polkude nimekirja, pidid vaid samal ajal ka m6ne kasitooga endale elatist leenima. Hiljem

lubati kantonistidel ka perekondi luua -lingimusel, et nende pojad oleksid saadetud

' A. Liebmanni" Ajaloolisedja kultuurilised eeldused juudi koguduste tekkimiseks ja arenemiseks
Eestis". Tartu. 1937 1 lk. 7
e (D. Kar.{enb: lk. 195
ro K. Jokton: lk. 6
" <<Becrn ,{xn> 20.12.1932.
rr K. Jokloni lk. 8
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omakorda kantonistide koolidesse. Selline luba tekitas uusi probleeme - kust leida pruut, kui

ametlikult vdisid linnas viibida ainult juudisoost s6iamehed? Kosjasobitajate traditsioon oli

juutidel juba ammu valja kujunenud, kuigi 'pulmaagentidel' tuli Tallinnasse lulla loata, oma

riisikol. Nehtavasti tdid nad ka iuudisoost neiusid siia illegaalselt. V6ime oletada, et nende

pruutide arv oli veike ja vehe oli ka abiellumisi ning lapsi - sellele viitab fakt, et kuni sajandi

kolmanda veerandini ei pidanud Tallinna juudid va,alikuks isegi elementaarkooli rajamist. Neid

oletusi aga ei saa me tena kontrollida - XIX sajandi 40. aastate sunni- ja surmatunnisluste

raamatuid peeti juba XX sajandi alguses kaotsilainuteks.

Nii v6i teisiti p0iidsid siinviibivad .iuudid oma traditsioonilist elu kokku seada. Kantonistid olid

need, kes asulasid Tallinna esimese siinagoogi (esmakordselt mainitud 1846. aastal, vaata

edaspidi), rajasid iuudi sumuaia (1844. aastal) ning matjaskonna.14 Tuleb mainida, et nad

tegid seda mitte enda tuleviku nimel - kantonistide luba Tallinnas elada oli piiratud

s6javeeteenistusajaga. Tollal deldi asunduse piirkonnast valjaspool asuvate linnade kohta -
"eluneda on meil, ,uutidel lubatud, elada aga mitte" - s6iaveeteenistuse l6pp tehendas ju

maalt lahkumist. Peterburi silmis oli Tallinnas asuva kantonistide kogukonnaga pAris tosiseid

probleeme - veel 1835. aastal saadeti pealinnast 'Meerus juudi rahvusest kodanike kohta".

Vdime oletada, et tollane raad ei v6tnud seda meerust t6siselt. lsegi meie pdevil neeb selle

tekd valja, nagu poleks teda kordagi loelud - selle t6lge saksa keelde puudub, kaks lehte on

laiali tdmbamata jaenud. Mearuse ndudmistele oli raad vaadanud lebi sormede, naiteks,

mearuse jergi v6is anda loa siinagoogi ehitamiseks ainult seljuhul, kui linnas on vehemaft 80

juutidele kuuluvat maja (v6i 30 maja vdiksema palvela ehitamiseks) - m6lemad arvud olid

iollase Tallinna jaoks ilmne liialdus.l5

Uue lehekulje Tallinna juutide ajaloos avas keiser Aleksander ll trooniletulek (1855. aastal).

Reformid, mis haarasid Vene Keisririiki ning selle kodanike erinevaid eluvaldkondi, eijetnud

puulumata ka juute. Uhiskonna uuenemisega muutus riigipoliitika ka nende suhtes. Osa

piiranguid, mis olid kehtestatud eelmise keisri valitsemisajal, annulleeriti - neiteks,

kantonistide instilutsioon likvideeriti varsti perast Nikolai lsurma. M6nedele iuudi elanikkonna

gruppidele anti uusi privileege.

1859. aastal said elamisloa piirkonnast valjaspool I gildi l(aupmehed, kes parast

sellekohase diDlomi saamist olid todtanud 5 aastat. Aastast 1861 said samase loa iilikooli

ldpetanud juudid. Meile on aga oluline daatum 1865 - sellest aastast alates ei kehtinud

asustuse piirkonna piirangud enam juudisoost kdsitooliste suhtes. Samal aastal lubati

Venemaa "sisemistes kubermangudes" (nende hulgas ka Baltikumis) asuda elama endistel

kantonistidel koos perekondadega.l6 Nende meerustega kujunesid tingimused piisiva juudi

kogukonna tekkimiseks Tallinnas.

Keisri poolt 1865. aastal antud lubakirja m6jul siirdus Eestisse pa|ju juudi kesitoolisi.

SUnnitunnistuste raamatute p6h.ial voime oelda, et suurem osa neist tulid Leedust (Vilniuse ja

tt samas.
'' K. Jokton; lk. 9.
15 -rLA. Fond 230. Nim. I ll l. s.12



Kaunase kubermangudest). Hiljem ilmusid ka Kuramaa, Poola ning tenapeeva Valgevene

peritoluga juudid. Pole kahtlust, et koos nende kesitotilistega tulid Eestisse ka osa kaupmehi,

kel selleks luba polnud. Viimaseid huvitas kdigepealt just Tallinn - parast merekindluse

staatuse kaotamist (1 857. aastal) hakkasid hoogsalt arenema sadam ja kaubalinn.

Peame mainima, et 1865.aasta lubakiri andis juutidele 6iguse kiill elada Baltimaade

linnades, kuid ilma kinnisvarala. Nende linnakodaniku6igused olid ka teatud mearal piiratud -

Nikolai sodurid ja nende perekondade liikmed valja arvatud, ei saanud teised juudid ennast

linnadesse sisse kirjutada- Neile ega nende lastele, isegi siis, kui nad olid siin sUndinud, ei

antud passe - dokumente luli hankida senisest elupaigast, asustuspiirkonnast.

. Oma sotsiaalse, majandusliku ning kultuurilise taseme poolest erinesid perast 1865. aastal

tulnud juudid "kohalikest" kantonistidest. Uusasukate silmis olid Nikolai s6durid ning nende

iereltulijad harimatud.ja matsid. Viimased omakorda kartsid, et uustulnukad v6ivad tekitada

neile konkurentsi erinevates elu ja toti valdkondades. Pinevus "vanade" ja 'uute" juutide vahel

leks nii kaugele, et kaisitditlised ja kaupmehed hakkasid kantonistide sunagoogi boikoteerima.

L6he suurenes. kui kindraFkuberner rahuldas kasitodliste oalve vanalinna miiUri sees oleval

territooriumil oma palvela asutada (aastal 1870) v6i tapsemalt - iiiirida (N. Gensi jargi -

Miiiirivahe tn. 5). Kahe sunagoogi olemasolu jagas juudid kahte kogudusse. Et olukorda

parandada, kogunesid "s6durite" ja eraisikute esindajad samal 1870. aastal nOu pidama.17

Kahe "kogukonna" 0hendamiseks otsustati osta iihine palvemaja - 1867. aastal lubati neil
juutidel, kel oli oigus elada kohalikus kubermangus, linnas ka kinnisvara soetada.

Rahakogumisel osalesid m6lema koguduse liikmed ning juudi ettevdtjad, kes tddtasid tol ajal

Tallinnas raudtee ehitusel.

Uueks palvelaks sobitati kahekordne puumaja Maakri tanaval - sel tenaval asus kord ka

kantonistide siinagoog. Selle maia kasutamine jatkus aastani 1882, mil see lammutati ning

samale kohale otsustati ehitada uus stinagoog - nn. 'Suur Siinagoog' (nurgakivi pandud

1883. aastal).18 Uus stinagoog sai valmis juba kahe aasta pdrast - 1884. aasta stigisel.

SUnagoog sai tugevasti kannatada Teise maailmasdja paevil, ja sai l6plikult hevitatud 1947.

aastal. Oluliseks sammuks kogukonna iihendamisel oli ka esimese Tallinna Juudi Kooli

asutamine kaks aastat varem (1880, !t. ka edaspidi).

Kogu Vene riigijuutide jaoks olid aga saabunud rasked ajad. Parast keiser Aleksander ll

m6rva vallandusid mitmetes asustuspiirkonna linnades pogrommid, inspireerili anlisemiitlikke

aktsioone. Uks neist toimus Tallinnale suhteliselt lahedal - Lutzenis 1885. aastal (tanapaeval

Ludza linn Lati-Vene piiri liihedal).1e Nii Eesti kui ka Liivi kubermangudes hakati kohalikel
juutidel aktiivselt kontrollima elamisloa kehtivust. Kaupmehi, vabakutselisi, ilma iilikooli

tunnistuseta juute (nende hulgas oli ka juudi vaimulikke) ning oma tegevuse lopetanud

kasitoolisi sunniti Baltikumist lahkuma. Eriti suurel hulgal aelijuute Eestist valja aaslal 1893.

Samal ajal peame markima, et Eestis pole juudipogromme kunagi olnud.

'" A.lL Co,orennurru (ABeflfi ,'rsr BMecre ( 1795- 1995> rlaqrr I. Mocrna. 2001: lk. 142- 143.
ri A. Liebmann: lk. L2
'' TLA. Fond 1387. Nim. l. s. 6.
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Kuigijuba jergmisel aaslal jargnes tsaari uus ma5rus, mille jargi oli Baltikumis 6igus elada

kdikidel juutidel, kes olid siin alates 1879 paiksed olnud2o, tuli jareleandmine liiga hilja -

80. aastate veltel vahenes Tallinna juudi elanikkond umbes kaks korda. oma eelneva

arvukuse saavutas see alles XX sajandi esimesel aastakUmnel. Aleksandr lll poliitika juutide

suhtes rnitte liksnes, et sundis neid Venemaalt emigreeruma, vaid eratas neis ka

rahvustunde. lsegi need, kes liberaalsete reformide ajal pooldasid taisassimileerimist

venelastega ning siiiidistasid usku ia tavasid hoidnud juute poliitilises pimeduses ja kitsas

kultuurilises silmaringis, hakkasid tundma iihtsust oma rahvuskaaslastega. 1884. aastal

asutati tdiilisselts, mille p6hitegevus oli suunatud raha kogumisele neile iuutidele, kes

otsustasid Palestiinasse Umber asuda ("Hovevej-Zion" ehk "lisraeli pooldajad'). Aastal 1897,

vahetuI parast Esimest Sionistide Kongressi, loodi ka Tallinnas sionistlik organisatsioon, mille

eestseisjaks sai S. Pommerantz..2l

Uldiselt oli kohalike juutide sellsi- ja kultuurielu vOrreldes eestlaste, baltisakslaste vdi

Tallinnas elanud venelastega, vaga tagasihoidlik. Veel enam -ta oli vahesem kui

asustuspiirkonna linnades sama suuruse juudi elanikkonnaga v6i isegi Tartus, kus

kultuurikoldeks oli muidugi iilikool, milles 6ppisid ka juudisoost tudengid. Poliitiline tegevus
piirdus mOnede juudi noorukitega, kes aslusid siinselesse mitle-juudi organisatsioonidesse.

Need, kellele oli kunst siidamelahedasem kui poliitika, asutasid aastal 1907 neiteringi.

Sellist tagasihoidlikku iihiskondlikku elu vdime selelada Tallinna geograafilise asendi ning
poliitiliste piirangutega - Tallinn asub juudi kulluurikeskustest eemal, juudi naitlejatelja

lauljatel polnud 6igust siia tulla isegi kiilalisetenduste andmiseks - selline tegevus ei sobinud

kubermangu v0imude ametlike nOudmistega.

1914. aastal alanud Esimene maailmasoda ei muutnud oluliselt kohaliku juudi kogukonna

elu. Niinimetatud "Peeter Suure Merekindlustuse" ehitamine ning sellega seotud tddd
parandasid m6nevdra .iuudi kaupmeeste ning juudisoost t06.iuhatajate majanduslikku

olukorda. Samal ajal aga halvenes poliitiline situatsioon, mis v6is muutuda katastroofiks -
juute siiiidistati sakslaste poole hoidmises. Vahepeal taheli k6ik juudid Tallinnad valja saata

- niisugust 'sundviisilist evakuatsiooni" oli juba teostatud Kuramaal ning teistes

rannalahedastes oiirkondades.

1917. aasta veebruaris (maftsis) toimunud tevolutsioon likvideeris asustuspiirkonnad.

Juutidele anti vordsed 6igused teiste Venemaa rahvustega. Kuid need kardinaalsed

muutused ei kajastunud Tallinna juutide elus - poliitiline tegevus ei huvitanud kuigi t6siselt

umbes poolteisttuhandet Tallinna juuti. KUll aga elavnes kohalik kultuurielu - 1917. aasta

mais avati Kadriorus, tenapeevasel J. Poska tAnaval, juudi rahvamaja, kus hakati konaldama

kultuuriiirilusi.22 Kahjuks ei leidunud revolutsiooniaegses segaduses piisavalt raha juudi

rahvamaja iilalpidamiseks ning varsti selle tegevus l6ppes. Sama aasta l6pus loodud teiste
kultuuriasutuste saatus oli aga onnelikum - '1917. aastal asutatud Bjaliku-nimeline naite- ja

ul. uelfrJlHn: lK. r-J
:o K. Jokton: lk. 13
t' satnas.
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kirjandusring tegutses Tallinnas kuni 1940. aastani (tdisnimi - ch. N. Bjaliku nimeline Tallinna

Juudi Kirjanduslik-dramaatiline Selts; vt. ka edaspidi). Rohkem kui 20 aastat tegutsesid ka

samal paeval asutatud Juudi Ohiskondlik Selts ja Kultuuri .ia Kasvatuse Selts "Tarbut" (oma

praktilist tegevust alustasid nad siiski jargmisel, 1918. aastal, vt. ka edaspidi).

1918. aasta veebruari lopust novembri keskpaigani kestnud sakslaste okupatsiooni ajal ei

toimunud Tallinna juutkonna elus midagi erilisl. Keiser Wilhelmi aegne Saksamaa suhtus

juutidesse okupeeritud aladel neutraalselt, isegi positiivselt - vahemalt paberil - veel

1915. aasta 22. detsembril ilmus kindraFfeldmarssal von Hindenburgi, okupeeritud

idatenitooriumi kdrgeima v6imukandja poolt allakir.iutatud kaskkiri, milles ta toetas kohalike

rahvuste p0odlusi kultuurautonoomia poole. Sellest oli rohkem halba kui head - selle pohjal

hakati linnalehedastes piirkondades elavaid juute siiiidistama vaenlaste poole hoidmises ning

neid oma elupaigast sunniviisiliselt tagalasse saatma. Mingit sammu kultuurautonoomia

suunas ei tehtud ei Tallinnas ega teistes linnades (Riias, Varssavis). Eesti Vabariigi

loomisega 1 918. aastal algas uus ajajark Tallinna ja kogu Eesti juutide elus. Aastatel 1918-

1920 peetud Vabaduss6jas voitles Eesti iseseisvuse eest 1'10 mobiliseeritud ja 68

vabatahtlikku .juuti.23
Veel s6ja-aastail tekkis kohalikel juulidel vajadus mooduslada m6ni esinduslik oruan, kes

suudaks juudi kogukonda seestpoolt tugevdada ja valjaspool t6sta nende m0jukust.

Esimesed puudlused selle loomiseks tehti Tarius, kus juba 1918. aasta detsembri alguses

kavandas kohalik juudi rahvuslik komitee korraldada kOigi juudi kogukondade esindajate

kokkutuleku. See kavatsus kukkus lebi, kuna suu ma, Tallinna kogukonna esindajatel ei

dnnestunud Tartusse tulla. Pdhjus ei soltunud ei konaldajate ega ka esindajate soovidest -
juba 20. detsembnl olid enamlased Tartu h6ivanud.2a

Sama aasta novembris asutasid rahvusliku komitee ka Tallinnas elavad juudid. Selle

koosseisus oli kaks esindajat igast kohalikust juutide uhiskondlikust organisatsioonist. Oma

asukoha t6ttu pealinnas, pidi Tallinna komitee kaitsmajuutide huve vabariigi valitsuse ees.

Maapaeval tehtigi teatavaks juutide soovid ia n6udmised. Valitsuse iileskutsele materiaalse

toetuse saamiseks reageeris rahvuslik komitee sellega, et kandis valitsuse nimele 0le juudi

elanikkonnalt kogutud 160 000 Eesti marka. Kogu oma tegevuses Eesti juutide nimel,

arvestas Tallinna komitee Doliitilist olukorda. Tallinna komitee kavatses konaldada teise iile-

eestilise juudi kogukondade kokkutuleku. Siis tuli teade, et sedasama planeeris teha Tartu

komitee. Perast labireekimisi kahe suurema kogukonna (Tallinna.ia Tartu) vahel, meerati

kokkutuleku kuupeevaks 1 919. aasta 9. mai.25

Kestva s6ja t6ttu loimus kokkutulek kahe peeva jooksul. 11.-16. mail 1919. aastal peeti

Tallinnas Eesti Juudi Kogukondade I Kongress. Arutati juutide rahvuslikke probleeme.

Kongressil leidis toetust kulluurautonoomia idee. Kultuurielu, solsiaalkindlustus, v6itlus

antisemitismi vastu, tutvumine eluga lisraelis, immigratsiooni ning emigratsiooni k0simused,

" K. Jokton: lk. 14
- E.Gunn-Loov. G.Gramberg. "Eesti Juudi Kogudus". Tallirur.200l: lk. 4
'" A. Liebmanni: lk. 24
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haridusalased probleemid - see k6ik pidi kokkutulnute arvamuse jergi kuuluma Eesti tulevase

juudi vehemusorganisatsiooni kompetentsi. Kongressi keigus selline organisatsioon ka

moodustati, ning see hakkas perioodiliselt koos keima.

Uheks olulisemaks kiisimuseks oli aga juudi kogukondade staatus - Vene ajal olid need

puhtreligioossed organisatsioonid (sellele viitab ka tsaariaegse Tallinna Juudi Kogukonna

nimetus - "PeBeflbc(oe EBpeio(oe Mon'lTBeHHoe ooulecrBo'), mille eesotsas olid rabid,

keda nimetati ka "6petalud iuutideks' ehk 'more' v6i "gaboim" - kogukonna vanemad. Selline

situatsioon oli tingitud nii iildise tolleaegse religioosse mOtlemisviisi (mis hakkas iuba Euroopa

juutidel lagunema, kuid mitte Venemaa Laenemere provintsides), kui ka poliitilise situatsiooni

t6ttu. K6ik muud organisalsioonid ja seltsid peale usukoguduste, olid v6imu silmis

kahtlustaratavad. V6ime veita, et juba hilis-keskaegses Euroopas veljakujunenud juudi

kogukonna religioosne ilme ja range struktuur seilus Vene Keisririigi piirides elavatel juutidel

XIX sajandi keskpaigani ning selle ielgi vdib leida isegi XX sajandi alguses - kuni aastani

1 917.

Uues poliitilises situatsioonis, noores Eesti Vabariigis hakati aga kogukondade ilmet iimber

kujundama. Ktisimus oli vaga otsene - kas kogukond peab olema puhtilmalik vdi mitte. Parast

arutlusi ja veitlusi otsustati, et tulevane rahvusndukogu ja k6ik juudi kogukonnad peavad

olema haaratud ka siinagoogide religioossest tegevusesl.

Vaatamata sellele, et suurem osa kavatsetut jei ikkagi veel teostamata, vdarib 1919. aasta

kongress mainimist, kuna etendas Eestijuutide elus tdhtsat osa. Eestijuudid organiseerusid

esimest korda, tegid kokkuvotteid oma senisest elust, andsid hinnangu praegusele olukorrale
ja vdtsid vastu seisukoha uue riigikoralduse suhles.

1919. aasta suve l6pul ttidtati pealinna juutide kokkutulekul velja Tallinna uuenenud

kogukonna p6hikiri.26 Venekeelne, veel vana ortograafia jargi masinaga lrukitud lekst annab

hea Ulevaale neist uuendustest, mis olid juutkonna hulgas toimunud.

1919. aasta 29. septembril heaks kiidelud pohikiri vaitis, et Tallinna Juudi Kogukond (ehk

'PeBenbc(an EBpeicxaF OOt4 Ha"; edasi ka TJK) holmab k6iki Tallinnas elavaid juute, v.a.

neid, kes olid teatanud kogukonnast lahkumisest. Kogukonna iilesannetena mainiti linna.iuudi

elanikkonna hooldust, kultuuriliste, rahvuslike ja majanduslike huvide kaitsmist. Kogukonna
juhtivad organid nimetati alliergnevalt:

1. Kogukonna noukogu

2. Kogukonna valitsus ehk presiidium

3. Kogukonnan6ukoguerikomisjon(id)

Kogukonna n6ukogu funktsioonide kohta on mainitud viihe - TJK pdhikirjas on era toodud

ainult selle suurus (31 liiget) ja valimisprintsiibid (iildine, vdrdne, otsene ja salajane heeletus

k6igi kogukonna liikmetele poolt).27 Presiidiumi funktsioonid on kirjas aga palju ulatuslikumall,

teda nimetatakse kogukonna n6ukogu teitevorganiks, mis peab TJK-d esindama vabariiklike

:5 K. Joltont lk. ,12

'u TLA. Fond 1387. Nim. 2. s. 4.
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ja linna vOimuorganitega labikeimisel. Presiidium valitakse kogukonna n6ukogu hulgast

salajase hadletamise teel. Erikomisjonide eesmargid on era toodud nimetatud pdhikirja lisas
("Haxa3... K ycraBy PeBenbcxoro O6lrqruHoro Coeera')28, mis on juurde pandud sama aasla

siigisel (11.11.1919.) Selles on deldud: "Eri- ja spetsiaalsete ktisimuste lebitttdtamiseks ja

lahendamiseks valib kogukonna n6ukogu omast kooseisust jergmised komisjonid:

. Koolikomisjon

. Sotsiaalhoolduskomisjon

. Vaimulik-religioosne komisjon (oma lahendustes autonoomne)

. Majanduslik-hoolduskomisjon

r Palestiina komisjon

. Valgustus-kulluurne komisjon"

Peale selle oli pOhikir.ias mainitud iga juudi elu puudutavate probleemide lahendamist.

Nende hulgas on juudi haridusasutuste (sOimed, lasteaiad, alg- ja keskkoolid) asutamine,
juudi raamatukogu ja rahvateatri loomine, igasuguse taienddppe kursused, kehalise

kasvatuse propageerimine ning v6imlemis-, spordF ja "rendavate' (nahtavasti turismi-)

ringide asulamine, Tallinna juutide varuslamine malsaga lihav6ttepUhade ajal ilma heireteta

ning s6javeeteenistuses, riigihaiglates ja vanglas olevate juutide varuslamine juudi usu jergi

lubatud ('kosed) toiduga, viletsas majanduslikus olukorras ning Eestis lebis6idul olevate
juutide toetamine ning juudi haigla asutamine, laotluste esitamine t6dandjatele anda juutidele

v6imalus puhata juudi pilhadel ning tdOtada selle asemel ristiusu piihadel. Kogukonna

funktsioonide hulka kuulusid ka siinagoogi, kalmistu, matjaskonna ja rabi iilalpidamine,

hoolitsemine Palestiinas elavate juutide vaimse ja materiaalse toetamise eest, statistiliste

raamatute ning oma ajalehe valjaandmine...

Neist suurtest projektidest teostati vaid vaike osa (sellest tuleb juttu tdd vastavates

l0ikudes). Siinkohal mainin, et eelpool vaadeldud p6hikirja tulebki v6tta kavatsuslikuna. Oli la
ju kiqutatud vigadega ja parandustega, trukitud vilelsa paberossipaberi peale. Palju

auvaarsem naeb aga valja 4.10.1925. aastal notariaalselt kinnitatud 'Tallinna Juudi Koguduse
p6hikiri", mis suures osas matkis 1919. aasta varianti, kuigi koostatud eesti keeles (vana

kirjaviisi jiirgi).2s Selles aga puuduvad erikomisjonide nimetused ning nende iilesanded.
Tallinna .iuutide elu puudutavate dokumentide hulka kuuluvad ka kuuDeevata "Tallinna Juudi

Koguduse p6hikiri", ning mapis aastaarvuga 1939'Tallinna Juudi Usuuhingu pdhikiri" , mis on
olemas isegi kahes variandis - eesli- ja jidisikeelsena.s Need viletsale paberile masinal
triikitud dokumendid on nahtavasti originaalide koopiad, nende peal puuduvad allkirjad ega
ole pitsatit. Selle jargi v6ib oletada, el nad olid moeldud eelk6ige sisu tutvustamiseks,
MOlemad dokumendid puudutavad usulisi teemasid 0idisikeelse variandi kohta on mul raske
midagi konkreetsemal 6elda keele halva tundmise t6ttu, tekstis tihti esinev jidisikeelne sdna
"shu/" ("sunagoog") viitab sellele, et meie ees on religioosse iihingu dokument).

:8 TLA. Fond 1387. Nim. 2. s. 4.
tn Samas.
tt' Samas.
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Siinkohal jOuame olulise siindmuseni, mida v6ime nimetada Tallinna ja terve Eestimaa

juutkonna aialoo silmapaistvaimaks verstapostiks. Vaieldamatult oli selleks kultuurautonoomia

staatuse saamine. Selline tahtis ajalooline ja kultuurilooline siindmus nagu kultuurautonoomia

saamine veerib detailsemat kasitlust. mida teen vastavas oeatiikis.

Siinkohal heidame pilgu Tallinna juulkonna ajaloo kdige olulisematele daatumitele.

Veliatoodud aastaarvude ja sUndmuste loetelu neitab seda pikka ja kdverat teed, mis tuli

Tallinna iuutkonnal lebida rohkem kui poole luhande aasta vanel, alates esmamainimisest

kuni oma koha saavutamiseni Tallinna linnaelus.

Tallinna Juudi Kogukonna ajaloo olulEemad daatumid

1333 (1383 -?) - Johannes de Jode/der Jude - esimene juut Tallinnas

1685 - Heebreakeelne truudusevande tekst, mis oli koostatud Tallinna rae poolt spetsiaalselt

juutide jaoks.

1710 - Baltimaad vallutanud Peter I sailitab k6ik Tallinna keskaegsed privileegid, nende

hulgas ka juudivastased.

1828 - Tallinnast sai kantonistide kogunemispaik.

!g[9 - Esimene siinagoog Tallinnas ikantonistide palvela Toomsilla juures)

1859-1865 - Elamisloa Tallinnas said I ja ll gildi kaupmehed, kesitoolised ning korghariduse

omandanud juudisoost isikud.

lggE=4 - Seoses Paldiski-Tallinn-Peterburi raudtee ehitamisega saabuvad Tallinna mitu
juudisoost inseneri ja tOOjuhatajat.

1883 - Valmis Suur Siinagoog (maha polenud 1944. aasta pommitamise ajal, varemed 6hku

lastud aastal 1947)

1884 - "Hovevej-Zion" ehk "lisraeli pooldajad' - tttolisselts, mille p6hitegevus oli raha

kogumine nende juutide .iaoks, kes otsustasid Palestiinasse iimber asuda - esimene

mittereligioosne organisatsioon Tallinnas.

1893 - Juudi elanikkonna massiline veljasaatmine Tallinnast keiser Aleksander lll poolt.

1919 - Eesti juudi kogukondade I kongress.

l9zl - Tallinna Juudi Gumnaasium.

1!29 - Kultuurautonoomia saamine.

Siinkohal tahaksin Tallinna juutkonna ajaloolise tausta kasitlemise l6petada ning naidata,

tanu kelledele tegelikult kultuurautonoomia saavutati, samuti seda, kes olid selle tarbiad. Ehk

teiste s6nadega - ptiiian kujundada pealinna juudi kogukonna demograafilist tausla.

2. Tallinna juutide kultuurielu demograafiline taust.
Enne, kui reakida siinsete juutide kultuurielust, tuleks vaadelda seda demograafilist tausta,

millel tegutsesid igasugused seltsid, iihingud. ringid jne.

Melestustes s6jaeelsest Tallinnast mainitakse tihti juutidele kuulunud poode vanalinnas.

Oeldi, et neid oli nii palju, et terve Viru tanav oli reede dhtust laupaeva loojanguni nagu vdlja



surnud - kuulub ju laupeeval ehk sabati ajal kauplemine judaismi traditsioonide jergi keelatud
todde hulka.

Kui palju on nendes melestustes t6tt? Kui palju juute elas Tallinnas Eesti vabariigi ajal
uldse? Millised olid nende p6hitegevused ja milline hariduslik tase oli raltinna juutidet? Ja
l6puks, kus elasid rallinna juudid - kas tdepoolest ainult linna parimates piirkondades v6i oli
luudi elanikkond hajutatud erinevale rajoonide vahel?

Neile kiisimustele saame vastuse uurides statistilisi materjale - k6igepealt rahvaloenduste
andmeid. Riigi Statistika Keskbiiroo (,,11 Rahvaloendus Eestis' , Tln. 1934) ning Linna
statistikabiiroo veljaanne ("Tallinna Linna statistiline vdljaanne', Tln. 1936) annavad
milmekiilgset teavet siinsete juutide demograafilise tausta kohta. oluline on see, et 30.
aastate valjaannetes on esitatud ka vdrdlevaid arvusid eelnevate (s.h. ka tsaariaegsete
rahvaloenduste) kohta. Osa andmeid tuleb vdtta umbkaudselt, juudi kogukonna oma
dokumentide p6hjal.

Enne xlx sajandi 80. aastaid v6ib rallinna juutide arvust raekida ainult ligikaudselt. Nende
aegade andmed raagivad mitte juutidest, vaid juudiusulistest. Neiteks esimesed statistilised
andmed rallinna juutide kohta annab 1920. aasla ankeet.31 otsene kusimus rahvuse kohla
ankeedis nehtavasti puudus, esiiatud on vaid andmed ktisi evate usutunnistuse kohta.
lgatahes nimetasid 36 (?) tarlinrast oma usuks juudiusu ehk "Moosese usu" ('Mosaisch").32
Arvestades, et ateistide hulk tolleaegsete juutide seas oli minimaalne, langeb usklike arv
kokku slinelavate juutide Uldarvuga.

sama ankeedijargi elas Tallinnas kokku 12 902 inimest. Niisiis moodustasid juudid 0,3%
linna elanikkonnast. vdrreldes saksa, vene ja eesflastest linnakodanike arvuga, oli nende hulk
ja osatahtsus linnaelus imevdike.

Jergnevatel aastakiimnetel jatkus juutide juurdevool Eestisse. 1971 aasta rahvaloenduse
kaigus nimetasid judaismi oma usuks 412 tallinlast. Tapsemate arvude puudumise tottu
vdime pidada seda Tallinna juutide iildarvuks. sama rahvaloenduse jargi elas Tallinnas kokku
29 162 Inimest. siit tuleneb, et juutide osatehlsus linnarahvastikus oli oluliselt suurenenud _
nad moodustasid umbes 1 ,4% elanike 0ldarvust.33

Aastast 1881 v6ib juutide ja juudiusuliste arvu erislada. Kui juudiusulisteks maarasid enda
1881 .aastal 1204 tallinlast, siis juute (rahvuse jergi) elas Tallinnas vaid 1 196.3a Esimesest
pilgust torkab silma ebaloogilisus, kuid see on lihtsalt seletaiav. Asi on selles, et peale linna
kodanike h6lmas rahvaloendus ka linnagarnisonis viibivaid s6dureid. Nendega koos oli
Tallinnas 1881. aastal kokku 1227juuti. Linna elanikkonnast moodustasid nad 2,6% (samal
aastal oli juute kogu Eestis 0.4%).3s

Poliitiline olukord, mis valitses venemaal perast keiser Aleksander ll tapmist, mojutas
oluliselt ka juute. Peale kurikuulsate pogrommide, mis h6lmasid eelk6ige juutide peamisi

'' Tallinna linna Statisliline aastaraamat. Tallinn, 1936; lk.13.
" Samas.
" Samas.
'4 Eesti tuigr statistika. 1922 rahvalugemise andrned. Vihik \.I. Tallinn 1924; lk. 18.
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elamisalasid - Valgevene, Ukraina, Moldova - jergnes ka terve hulk tsirkulaare ja ukaase,

mis tehendasid juutidele poliitilisi ja sotsiaalseid kitsendusi. Demograafilises aspektis peame

mainima juutide k0iiditamist neist linnadest, mis asusid vdljaspool asustuspiirkonda (<qepmbt

ocednocmu>). Osa juute, kes elasid neis linnades ilma loata, saadeti velja nende

sUnnikohtadesse. Vaatamata sellele, et 1894. aastal ilmus Aleksander lll mearus, mille pdhjal

tohtisid Baltikumi linnades elada k6ikjuudid, kes olid siin 1879. aastast peale paiksed olnud,

muutus juutide demograafiline situatsioon tunduvalt. Nii valjasaatmiste, kui ka soovilud

emigreerumise (eelk6ige P6hja-Ameerikasse) taga,ergi vOime vaadelda 1897. aasta

rahvaloenduse andmete p6hjal. V6rreldes eelneva loenduse ajaga, vehenes Tallinnas elavate

juutide arv Ule poolesaja vdna, kuigi need arvud ei peegelda taielikku reaalsust. Selleks, et

toimunust aru saada, tuleb vaadelda, milline osa nendest 1058juudist olid alalised tallinlased,

s.t. mitte sdjaveelased v6i linnas ajutiselt viibivad kodanikud. Statistika veidab, et linna

garnisonis teenis 411 juudisoost s6durit. Lihtsa arvutuse kaudu leiame, et juudi

tsiviilelanikkond moodustus 1897. a. ainult 647 inimesest ehk 1,1% linnaelanikest (koos

sdduritega moodustasid juudid 1,6% tallinlastest, mis oli vehem kui 16 aastat tagasi).36

1905. aasta revolutsiooni tagajerjel kaotati osa juudivastaseid seadusi. Suhteliselt lihtsam

oli saada elamisluba Baltimaades. Aastal 1906 lubati isegi k6ikidel soovijatel, vaatamata

nende elukutsele, Riiga elama asuda.37 Tallinnas sellist vabadust polnud, kuigijuutide arv

hakkas jalle suurenema. 1913. aastal elas siin alaliselt I 100 juuli (ilma linnagamisonis

viibi.iateta).

1936. aasta 'Tallinna Linna Statistiline Aastaraamal", vaadeldes elanike jaotamist

usutunnistuse jergi lebi aegade, neitab, et 1918. aastal oli Tallinnas 1538 juudiusulist ehk

1,4% linnakodanikest.$ Nende arvude p6hjal v6ime oletada, et linnas elavate juutide 0ldarv

oli veelgi suurem. Juutide juurdekasvu p6hjuslasid kaks faktorit - kolme aasta eest puhkenud

maailmas6da ning enamlaste riigipdore Petrogradis eelneva aasta oktoobris. P6genikke

N6ukogude Venemaalt, nende hulgas ka juute, saabus Eestisse hiljemgi, kogu Vabaduss6ja

veftel. Tuleb aga lisada, et osa Vene juute teenis ka valgete armees - koigepealt puudutab

see neid, kellel oli, mida kaotada'peale oma ahelate". Nende hulka kuulus palju juute, kes

elasid kas Venemaa pealinnas Petrogradis v6i selle Umbruses. Niinimetatud "Loode

Vabatahtliku Armee'juhtkond aga pooldas 'iihe ja jaotamata Venemaa' ideed ning seal

valitsesid antisemiitlikud meeleolud. Selleparast oli Eestisse taganenud Loode Armee

v6itlejate hulgas vehe juute.

Veel 19'l9. aastal peetud iile-eeslilisel juudi kogukondade kokkutulekul ehk konverentsil

arutati muuhulgas ka emigreerimise ja immigreerimisega seotud kiisimusi.3s MOned

delegaadid arvasid, et Eestisse on oodata suurt juutide sisserannel teistest maadest,

kOigepeall neist, kus eksisteeris anlisemitism. L6puks aga otsustati immigreerimise ktisimus

anda 0le tulevase rahvusautonoomia nOukogu pedevusse. Sellega asi soikuski - esimene

"' Sarnas.
3r .L lleitunr *4orEMerrraJrbHarr r{cropru enpeea Puru". I&pafinb. 1989; lk. 23.
" Tallinna linna Statistiline aastaraamat. Tallinn. 1936: lk.l3.
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Eesti Vabariigi rahvaloendus, mis toimus aastal 1922, neilas, et Tallinnas elas '1929 juuti.ao

Linnakodanike arv kokku oli aga 122 419 inimest - niisiis moodustasid juudid 1,6% linna

elanikkonnast.al Sama prolsent sailus ka jergnevalel aastatel, vaatamata sellele, el juutide

arv suurenes (mitte oluliselt, peamiselt iive t6ttu). K. JoKon margib oma raamatus "Juutide

ajaloost Eestis", et kellegi (nimetamata .iaanud) ministri arvates oli Eestis umbes 15 000 iuuti,
neist elas Tallinnas 6 000 (!)42

VOib tekkida ktisimus: kuidas oli lahendatud kohalike juutide kodakondsuse probleem. Peab

mainima, et Maapaeva pooll vastu v6etud ajutise kodakondsuse seaduse jargi peeti Eesti

kodanikeks neid, kes olid Eestis (muidugi Eesti Vabariigis, mitte Eesti endise kubermangu

tenitooriumil - J.K.) siindinud v6i siia sisse kirjutatud. Selles 6igusetuses, millises olid juudid

seni elanud, polnud neil vdimalik ennast Eestisse sisse kirjutada, isegi kui nad olid siin

stindinud. Tuleb aga konstateerida, et juba 1926. aastal oli suuremal osal Eestijuutidest ka

Eesti kodakondsus - kultuurinOukogu esimehe H. Aisenstadli kirjutiste jargi oli neid 3045

inimest.a3 Tepsemaid aNe ei onnestunud mul leida.

1934. aasta rahvaloenduse andmete jargi elas Tallinnas 2203 juuti, linnas kokku aga
'137 792 inimest.aa Juudisoost elanike protsenl, nagu oli juba mainitud, sailus - see

moodustas 1 ,6%. Absoluutarvude jargi oli Tallinna juudi elanikkond Eestis suurim,

protsentuaalselt aga elas kdige rohkem juute Valgas - 2,4o/o linnaelanikest, mis on lihtsalt

seletatav Valga geograafilise asendi parast. Omal ajal Liivimaa kubermangule kuuluv linn

asubjuudi elanikkonna lraditsioonilise asustuspiirtonna lehedal. Juutide arvu poolest oli aga

Valga Eesti linnadest kolmandal kohal - siin elas 262 juuti, Tartus aga 920 (ehk 1,6%

linnaelanike$ - tapselt sama palju kui Tallinnas).a5

1934. aasta rahvaloendus annab viimase v6imaluse enne sdda Tallinna 0a terve Eestimaa)
juutide tapset arvu fikseerida. Teoreetiliselt v6is oletada juudi elanikkonna m6ningast

iuurdekasvu - nii iive, kui ka immigratsiooni t6ttu. (Veel tenapaeval vdib vanema p6lvkonna

esinda.iatelt kuulda jutte, et Hitleri eest p6genemisel maksid Saksamaa juudid altkaemaksu

selleks, et vormida fiktiivabielu Eesti kodenikuga ja selle labi saada luba sisses6iduks

Eestisse ning siin elamiseksa!. Kuid nende immigrantide arv ei olnud kuigi suur. Ajalehe

"Sdnumid" jiirgi oli " .. .[1933. aasta mertsikuu[ paai nedalaga on Eesfisse sisse tulnud t5

Saksamaa juuti. Peamiseft on Eesfisse so/tnudjusf need, kellel siinsete juuticlega

sugulussidemed..."t Kuigi pdgenike sissevool ei olnud pikaajaline - juba 6. aprillil teatas

Vabadussodalaste ehk yapsde antisemiitlik ajaleht 'V6itlus' : "Kohtu-sise minister olevat

teinud meie piiripunktidele konalduse, et takestada igasugune saksa juufde s,ssesdit Samufi

" K. Jokton. "Juutide ajaloost Eestis". Tartu, 1992,lk. 42.
40 Eesti riikline statistika. 1922 rahvalugemise andmed. Vihik VI. Tallinn 1924; lk. 18.
o' Samas.
ot K. Jokton. "Juutide ajaloost Eestis". Tartu, 1992,\k.43.
o3 "Paevaleht". 23.01. 1921.
na II Rahvaloendus Eestis. P.ahvastikuprobleeme Eesti II rahvaloenduse tulemused. Vihik IV. Tatlinn,
1934:tk.24.
ot samas.
oo Niiiteks: A. ,rleBr. (Kaxofi cueuxofi nopoml> - Tpnnorrr- crb I. MocKaa, 1990: qlp 112
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sai politsei konalduse, et saksa juudi p\genikete ei antaks etamistuba Eestis.'/8 Tapset

Saksamaalt tulnud pogenike arvu on raske hinnata, sest paljud Saksa juudid maeratlesid

endid veel XIX saiandi l6pul sakslasteks ning paljudel oli see rahvus ka passidesse kirjutatud.

V6ime aga 6elda, et suurem hulk pogenikke eijeenud Eestisse, vaid siirdusid edasi kas

Palestiinasse v6i (vehemal meeral) USA-sse.

Juurdekasvu kompenseeris omakorda 30. aastatel elavnenud afiyaf, - emigratsioon

Palestiinasse. Naiteks 1933. aasta kevadel s6itis sinna 20 noorukit, sionislliku organisalsiooni
" Beitaf liigel.ae Palestiina Juudi Asustamisfondi iihe liidri J. Baratsi andmetel emigreerus

Eestist Piihale Maale umbes 10 isikut aastas.so 30. aastate algul elas Palestiinas umbes 100

Eesti juuli (1935. aastal Palestiinat kiilastanud Tartlase, advokaat B. Kropmani s6nul natuke

rohkem - umbes 150 isikut).51 1933. aastal tekkis Eesti sionislidel isegi oma
p6llumajandusliku asula ehk kibutsi rajamise m6te. Tulevase "Kibbutz-Estonia" asutamise
jaoks lubas Palestiina Juudi Asustamisfond 'Keren-Kayemeth' talle kuuluvatesl maadest

eraldada umbes 2OO-300 hektarit.sT Kavatsus jei aga leostamate

V6ime oletada, et juutide protsent linnaelanikkonna hulgas jai 1934. aasta piiridesse.

Tapsemaid andmeid ei 6nnestunud leida, kuid oletada v6ib nende dokumenlide eksisteerimist

- peaks olema sailunud juudisoost linnaelanike nimekiri, mille jergi Saksa okupatsiooniv6imud

piiudsid 1941 . aastal iiles leida Tallinnasse jednud juute.

Lisaks mainitud juutidele, elas Tallinnas 1934. aastal ka 36 karaiimi53 - varakeskajal
judaismist lahkunud sekli jareftuliiaid, kes sajandite valtel vormisid ennast juudi rahvuskilluks.

Karaiimid pooldasid Vana Testamenti, kuid eitasid Talmudil. Just selline talmudivastane

hoiak andis neile 6iguse Tsaari -Venemaal elada k6ikides kubermangudes - juudivastased

seadused neid ei puudulanud. Sama p6hjus andis karaiimidele Sansse vanida holokausti -
natsismi leoreetikud ei pidanud neid juutideks, vaid luudi usu sunniviisiliselt vastu v6tnud"

Tiirgi rahvuste esindajateks. Suhted karaiimide ja traditsiooniliste juutide vahel polnud head

kogu aialoo vaftel - neil olid oma stinagoogid, kalmistud jne. Karaiimid ei osalenud juutide

tegevuses ka Tallinnas, kuid selle omaperase rahvusgrupi eksisteerimine tollaegses Tallinnas

rikastas oealinna rahvuste mosaiiki.

Selgitades, kui pa|ju juute elas Tallinnas erinevatel aastatel ning vaadeldes nende protsenti

elanikkonna illdarvust, ptiiiame jelgida juutide asustust v6i, teiste s6nadega, piiiiame leida

vastust kiisimusele millistes linnarajoonides elas juudisoost elanikkond.

MOningaid Tallinnas elanud iuutide aadresse v6ib leida XIX sajandi dokumentides. Neiteks

5.04.1890 oli Eestimaa kubemeri vUrsti Sahovskoi nimele esitatud palve kinnitada kohale uus

rabi, Tallinna aukodanik farmatseul Jankeli Bradovskit. Kirja saatjateks olid Tallinna Juudi

a''Sonumed". 03.04. 1933.
tt'v6ittus". 06.04. 1933.
t" E. Gurin-Loov. "Tallinna Juudi Gi nnaasium". Tallinn, 1998: lk. 47
to *uudislehr'. 28.03. 1935.
:r -Uus Sdna" 22.05.1935.
52 "Besrlr .uls" 28.10.1935.
53 II Rahvaloendus Eestis. Rahvastikuprobleeme Eesti II rahvaloenduse tulemused. Vihik IV. Tallinn,
1934. tk.22.
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Palveseltsi k(PeeenbcKoe Eepedcxoe Monumaenuoe o6qecmeo>) poolt volitatud keegi Meer

Epstein ja Hajim Gen, kelledest esimene elas Viru (TnxHeHaq), teine aga Uuel (3eMnqHaF)

tenaval.5a Jergmisel aastal andis rabi t6endi, et endine s6dur Abram Simslevits elab Maakri

tenaval (MaKepcKae yflrqa), majas Ne 347 (elamukruntide numbri jdrgi).ss

Eestimaa kubermanguaegsete teadete pdhjal vdime jareldada, et suurem osa juute elas

siiski vanalinnas. Erinevates allikates on mainitud Viru, Harju, 1891. aastal elas Tallinna rabi

"yn. HoBar Ne194, AoM 6apoHa MaiAenn' ning Vana-Turg. Kuid m6nede juutide aadresse

v6ime leida ka vanalinnast veljaspool, naiteks Kesk-Kompassi. 56

Aastaga 1923 on dateeritud kaesoleva teema jaoks vega oluline dokument - nimelt Tallinna

Juudi Kogukonna liikmete nimeKiri ("CnucoK qneHoe Peeenbc4od EepeAcRoA O6u-4uHd 3a

1923 eoO').57 Peale nimede on selles dokumendis mainitud ara ka nende aadressid. Selle

pdhjal v6ime tiipsuslada juutide elukohti 20. aastate keskel ning ndhtavasti ka paari eelnenud

aastakiimne valtel.

KOige rohkem esineb nimekirjas vanalinna lanavale nimetusi. Nendeks on (tehestiku

jarjekorras, tenavate nimetused on tenapeevased) Dunkri, Harju, Hobusepea, Kinga,

Kuninga, Laboratooriumi, Miitirivahe, Niguliste, Nunna, Pikk, RUUtli, Sauna, Suur-Karia, Uus,

Vene, Vana-Postija Vana-Viru. Kokku on mainitud 90 aadressi. K6ige rohkem elanikke on

margitud Viru tenaval (29 aadressi). Teisel kohal on Suur-Karja, kolmandal aga Pikk

(vastavalt 14 ja 12 aadressi). Juutide elukohti ei ole teada Laial tenaval, iihtegi juudi aadressi

ei leidunud Toompeal. See on ka loogiline - oma "Rotshilde ja Montefiore" Eestijuutide seas

ei olnud.

Vanalinna lehemast iimbrusest on nimekirjas mainitud Estonia pst. (9 aadressi) ja

Toompea tn. (3 aadressi). Siia kuulub ka sijdalinnas asuva Sakala tn- 2 aadressi. Seega

leidus linna keskuses kokku 104 aadressi.

Ulejaenud leitud aadressid asusid aga ajalooliselt veljakujunenud eeslinnades - Maakri (24

aadressi), Kompassi (6 aadressi), Raua (34 aadressi), Tatari (13 aadressi),Torupilli ('t2

aadressi), teistes rajoonides ning Sibulakiilas (15 aadressi), Keldrimeel ('t 1 aadressi); samuti

ka Pemu mnt. (3 aadressi),Tartu mnt. (25 aadressi) ja Narva mnt. (45 aadressi). Kassisabas,

Kelmikiilas ja T6nismael on 3 aadressi - igas tihes Uks. Siia juurde tuleb lisada ka Kadrioru

iimbruses elavaid juute - veel 22 aadressi. Niisiis oli eeslinnades kokku 106 aadressi.

Ajalooliste eeslinnade hulka kuulub muidugi ka Kalamaja. Kuid urbaniseerumise t6ttu v6ib

seda koos sadama iimbrustega linnarajooniks nimetada. 1923. aasta nimekirja jargi oli

Kalamajas 19 juudi aadressija sadama rajoonis - 22, kokku 31.

Peale selle oli nimekirias mainilud ka kolm isikut, kes elasid nehtavasti mitte Uuritud majas

ega korteris, vaid hotellis (keegi Karlio (?) - "rocrnrrqa (PrM), yn. HapBcKan') v6i hoopiski

tehaste juures (keegi Maksim Kagan - tehas "Fr. Krull" ja keegi Fjodor (?) - tehas "Volta")

Seda, millistes linnarajoonides elas enamik Tallinna juute, naitab allierunev diagramm.

5a TLA. Fond 1387. Nim. l. s. lo.
55 samas.
tt' samas.
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Selle j{irgi v6ime margata,

et suurem osa kohalikest

juutidest elas ikkagi linna

keskel - kas vanalinnas vdi

selle lahemas iimbruses.

Umbes iiks kumnendik

Tallinna juutidest elas

Kadriorus. Linna peamises

toiistusraioonis - Koplis - ei

elanud iihtegi juuti.

(aadressid, mis on mainitud

Kopli tanaval, asusid tenava

Juutide asustus Tallinna erinevates
linnajagudes (1923.aastal) trV"r"tir^

(umbrustega)

E Eeslinnad

41o/o
tr Kadriorg

tr Kalamaja ja
Sadama (s.h. ka
tehased)

17o/o

33o/o

alguses, Balta raudteejaama timbruses - Ne 2,5, 14,20). Sellegipoolest ei saavaita, etk6ik

juudid elasid "parimales" kohtades - umbes iiks kuuendik neist elas Kalamajas ja sadama

lehedal.

1923. aasta nimekirja andmeid ei saa absolutiseerida. Pole kahtlust, et Tallinna kiire

urbaniseerumine Eesti Vabariigi ajal ei jatnud iilalvaadeldud struktuuri muutusteta. Vanalinna

kui parima linnajao rolli osaline kadumine seoses veljaspool keskaegseid miiiire uute

keskuste planeerimise ning moodsate Utirimajade massilise ehitamisega 30. aastatel,

mdjutasid ka juutide asustusl. Seda protsessi v6ime jelgida 1933. aastal Tallinna Juudi

Gii mnaasi um i d i rektori

S. curini poolt koostatud statistilise kogumiku jiirgi.$ Need andmed on esitatud k6rvalasuval

diagrammil .

Mis lorkab silma selle vaatlemisel? Kdigepealt vdime mergata, el vahenes vanalinna osa
juutide p6hilise

elupaigana. Samal ajal

aga suurenes eeslinnade

tahtsus. Suurem osa
juutidest lahkus

"ebapopulaarsetest'

rajoonidest - Kalamaja ja

Sadama Umbrusest.

Natuke vahenes juudi

elanikkond ka Kadriorus -

voib-olla rajooni prestiiZi

ja k6rge UUri t6ttu.

Siidalinna kvartalid jaid aga juutidele ebapopulaarseteks - pdhjus vdib olla samane

Kadrioruga (kuigi iiks pere elas isegi Vabaduse valjakul - majas nr. 7, milles praegu asub

5' TLA. Fond 1387, Nim. 2, s. 4.
tt S. Gurin. "Juudi viiiemusrahlTse stalistika Eestis".Tallinn. 1936: lk. 3-14.

Juutide asuasiurs Tallinna erinevates

@Vanalim

E Sudalim

E bslinrEd

E l&drixg

I tGbnEF F SadanE

6lbnnr694/o
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Tallinna Linnavalitsus; selle Ulemine korrus oli arhitekli oooll kavandatud luksuskorteriteks
juba ehitamise ajal). Traditsiooniliste asustuspaikade k6rval alustasid tallinlased ka Ndmme

asustamist, millest votsid osa ka Tallinnas elavad juudid. Vaatamata sellele, et aastail

1926-1940 Deeti N6mmet omaette linnaks. kesitleme seda Dealinna iihe osana. Lisaks

eelpoolmainilud linnajagudele elasid kaks juudi peret linna keskusest suhteliselt kaugel -
Piritalja Kadaka teel. Need aadressid on diagrammis markimata, sest legu on m6ne

erandiga, mis ei illustreeri juutide asustuse i.ildjooni.

Kokkuvdtteks v6ime delda, et juutide peamine asudusala oli linna keskus, vahemalt selle

tenapeevastes piirides. Linna tiidstusrajoonid jaid juutidest puutumata, valja arvatud Kalamaja
ja Sadama rajoon, kus elas Tallinna juutkonna majanduslikult kehvem kiht (kuigi Sadama

Umbruses elas kohaliku Juudi Kogukonna vega silmapaistev tegelane - Juudi GUmnaasiumi

direktor S. Gurin koos naise ja tiitrega - nehtavasti tookohta leheduse t6ttu). Paljud juudi

pered elasid sama maja erinevates korterites - naiteid v6ime leida nii vanalinnas (Uus tn. 23)
ja selle iimbruses (Estonia pst. 13), kui ka Kadriorus (Laulupeo tn. 9) ja Sadama rajoonis
(Hollandi p6ik 5). V6ime oletada, et need majad kuulusid juudisoost majaomanikele
(kulturn6ukogu liikme M. Klompuse jargi oli Tallinnas 95 .iuudisoost majaomanikku).5s

Juutide asustus on muidugi seotud nende p6hiliste tegevusaladega. Nagu juba mainitud,
moodustasid siinse juutkonna peamiselt kesitdttlised ja veikekaupmehed. Kuigi juba XIX
sajandi 80. aastatel hakkasid Tallinnasse tulema nii j6ukamad arimehed, kui ka Ulikooli
l6petanud isikud. Juudi kogukonna kirjavahetusest v6ime leida andmeid tiksikute isikute
kohta. Naiteks 1889. aastal kuberner Sahovskoi nimele saadetud kirjas uue rabi kinnitamise
kohta, on toodud ara ka taotlejate elukutsed - tiks neist, keegi L. Epstein on nimetatud llgildi
kaupmeheks, teine - H. Gen on trukikoja omanik.60 Tsaariaegsetesl dokumentidest v6ime
tihti leida ka suurkaupmeeste G. Gutkinija A. Samuelitschi nimesid. peale arilise legevuse
olid nad ka rikkad majaomanikud, kellele kuulus hulk maju vanalinnas.Gl Teateid juudisoosl

haritlaste kohta on sellest perioodi$ vehe.

Sisulise Ulevaate kohalike juutide pdhilegevuste kohta annavad 1934. aasta rahvaloenduse
andmed. Selle jargi tegelesid 1755 juudisoost (tOdv6imelisest) tallinlasest kaubandusega 702
isikut ehk umbes pooled. Teiseks p6hitegevuse alaks oli toostus - sellega oli h6ivatud 656
inimest. 'Toostuse" all m6eldi eelkdige kesi- mitte vabriku v6i tehasetdostust. Kolmandal
kohal on aga i.ihiskondlik tegevus - 259 isikut.e

XX sajandi 20.aastatel lisandus iuutide tradilsioonilistele tegevusaladele (kaubandus,

kesitttitstus) juurde veel iiks, mis sajandite vaftel oli Euroopa juutidele peris tundmatu - nimelt
pollumajandus. Juudid, kesjuba keskajal said erinevate p6hjuste t6ttu Euroopa koige
linnastunumaks rahvuseks, hakkasid jalle maad harima. See nahtus oli tugevasli seotud
poliitilise olukorra muutustega, k6igepealt - sionismi tekkimisega. Tolleaegsete ajalehtede

5e "Becnr.rnq". 24.0 1. 1930.
o" TLA. Fond 1387. Nim. l. s. 2.
'' Samas.
62 II lla.hvaloendus Eestis. Rahvastikuprobleeme Eesti II rahvaloenduse tulemused. Vihik IV. TallinrL
19341 lk. 78-79.
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veergudelt leiame milmeid pealkirju, mis mainivad, et 'juudid hakkavad jalle "normaalseks

rahvuseks' saama". Kirjutatakse, et Palestiinas asutatakse mitte ainult poode ja panku, vaid

ka "p6lf umajanduslikke kolooniaid". (heebreakeelsel s6nal kibbutz on hoopis teine tahendus -

mifte koloniaalne, vaid kollektiivne asula; see sOna hakkas Eestis ilmuvates ajalehtedes

eksisteerima alles 30. aastate l6pul). Selleks, et olla v6imeline PUha Maa Ulesharimiseks,

hakkasid juudid (peamiselt noored) p6llumajanduslikke farme asutama ka diasporaas.

Tallinna juutidel midagi sellist asutada ei 6nnestunud, kiill aga Kirjutavad ajalehed tihti

sionistliku kalduvusega noortest, kes tegelevad p6llumajandusega Tallinna .ia Tartu iimbruses

v6i kusagil maal. Peame markima, et 1934. aastal nimetasid pollumajandust oma

p6hitegevuseks vaid 38 Tallinnas elavat juuti.

Uleieanud tegelesid kas maja- v6i isikuteenistusega ('14 isikut, nahtavasti naisterahvast)

ning lotttasid transpordi-side valdkonnas (10 inimest). Andmed 76 inimese tegevusalade

kohta jeid aga rahvaloenduse keigus selgitamata.63 Vdime oletada, et nende hulgas oli ka

titdtuid.

Juudisoost tallinlaste jaotust todalade jergi illustreerib minu poolt koostatud diagramm.

Selle andmete p6hjal vdime neha, et umbes Uhepalju juute tegelesid 'traditsiooniliste"

tegevustega - kaubanduse ning kasittitistusega. Teisi loiiharusid esineb vehem - vdlja

arvatud iihiskondlik tegevus (siia hulka kuuluvad arstid, advokaadid, giimnaasiumi opetajad
jne).

1933. aastal "iillatas' 'Paevalehe' iiks artikkel oma lugejaid k6mu-uudisega - pealinnas

elav juudisoost noormees abiellus Eesti naisega! Artikli autori s6nade jergi oli see esimene

niisugune juhtum kas Tallinna v6i hoopiskiterve Eeslijuutkonna alaloos.6a Kolm aastal hiljem

ilmunud "Tallinna linna statistilise aastaraamatu' toimetusel olid aga teised faktid. Statistika-

andmete iergi ei olnud ajalehe veergudel mainitud juudi noormees kuidagi eriline -

" II Rahvaloendus Eestis. Rahvastikuprobleeme Eesti II rahvaloenduse tulemused. Vihift IV. Tallinn.
1934: lk. 78-79.
"" "Pievaleht". 12.05. 1933.
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20. aastate algusesl hakkasid Tallinnas elavad juudid ka teiste rahvuste esindaiatega

abielluma. Aastatel 1921-30 abiellusid pealinnas elavad juudi mehed peamiselt

eestlannadega - keskmiselt 0ks abielu aastas. Sama tihti abielluti ka venelannadeja

sakslannadega.65 Aastast 1931 hakkas olukord muutuma. Sakslannadega enam ei abiellutud,

abielude arv eestlannadega aga suurenes - ajavahemikul 1931-33 keskmiselt kaks abielu

aastas. 1934. aastal suurenes see arv veel veidi - loodi kolm perekonda eesllannadega.

Jergmisel aastal olijuba viis tahvusvahelist abielu - kaks venelannade ja kolm

eestlannadega.66

Mis puudutab aga juudisoost naisi, siis nende abielude arv teiste rahvuste esindaiatega on

hoopis tagasihoidlikum - aastatel 1921-1930 saijuuditarile meheks keskmiselt 1 eestlane

aastas.67 Aastail 1931-35 pole juudi naised teistest rahvustest meestega iildse abiellunud,

kuid 1936. aastal loodi jalle iiks rahvusvaheline perekond - j6lle eestlasega. Ulejaenud

ablelud nii meeste kui ka naiste puhul solmiti oma rahvusriihma esindaialega.

Siin vOime margata, et traditsiooniline kogukondlik suletus, mis oli juudi kogukondadele

omane keskaiast alates, seilis Eestijuutide seas suhteliselt kauem, kui LeAne-Euroopas voi

Ndukogude Liidus. Tradilsiooniliseks .iai ka perekondlik elulaad. Selle .ia paljude teiste

rahvuskommete saililamise eest hoolitses eelk0ige usukogudus ja sfinagoog. Peame aga

lisama, et ka sunagoogi seinte vahel hakati senitundmatuid kultuuriuritusi korraldama -

esmasleks said Eesti lseseisvuspaeva aktus ja sellega seotud pidulik jumalaleenistus.

Siinagoogiga paralleelselt alustas 1 920. aastate keskel tegevust veel iiks juutide m6iufaktor -

nimelt juudi kultuuromavalitsus. Jergmises peatilkis tahaksin ma anda liihiillevaate selle

asutuse loomisest ja teoevusest

3. Kultuurautonoomia saamine ia selle iseloomu lUhiUlevaade.

Enne, kui hakata detailsemall analiiiisima Tallinna juutkonna kultuurielu k6ige

silmapaistvamate veljendusvormide - seltside ja iihingute legevust, tahaksin ma luhidalt

kirjeldada seda fenomeni, nagu kultuuraulonoomia.

Tiids kasitletud teemade hulgas on kultuurautonoomia minu poolt k6ige vehem uuritud

valdkond. Seda jargmistel p6hjustel :

. Oma ttids piiiian ma peatehelepanu keskendada neile kultuurinahtustele, millega

tolleaegses Tallinnas elanud juudid oma igapeevases elus kdige rohkem kokku puutusid.

. Kultuurautonoomia saamine ja kultuuromavalitsuse tegutsemine, vaatamata nende

nimetuse "kultuursele" iseloomule, kuulus ikkagi kohaliku juutkonna mitte kultuuri-, vaid

poliitilise tegevuse hulka.

. Kultuurautonoomiaga seotud dokumendid puuduvad Tallinna Linna Arhiivi fondidest,
perioodilisle valjaannete materjalid ei anna piisavat teavet nii t6sise teema kasitlemiseks.

ut Tauinna linna Statistiline aastamanult. Tallinn. 1936: tk. 17.
- siunas.
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20. aastate algusest hakkasid Tallinnas elavad juudid ka teiste rahvuste esindajatega

abielluma. Aastatel 192'l-30 abiellusid pealinnas elavad juudi mehed peamiselt

eestlannadega - keskmiselt 0ks abielu aastas. Sama tihti abielluti ka venelannade ja

sakslannadega.65 Aastast 1931 hakkas olukord muutuma. Sakslannadega enam ei abiellutud,

abielude arv eestlannadega aga suurenes - ajavahemikul 1931-33 keskmiselt kaks abielu

aastas. 1934. aastal suurenes see arv veel veidi - loodi kolm perekonda eestlannadega.

Jergmisel aastal olijuba viis rahvusvahelist abielu - kaks venelannade ja kolm

eestlannadega.66

Mis puudutab aga juudisoost naisi, siis nende abielude arv teiste rahvuste esindaiatega on

hoopis tagasihoidlikum - aastatel 1921-1930 saijuuditarile meheks keskmiselt '1 eestlane

aastas.67 Aastail 1931-35 pole juudi naised teistest rahvustest meeslega tildse abiellunud,

kuid 1936. aastal loodi jelle Uks rahvusvaheline perekond - jelle eestlasega. Ulejeenud

abielud nii meeste kui ka naiste puhul solmiti oma rahvusrilhma esindajatega.

Siin vOime margata, et traditsiooniline kogukondlik suletus, mis oli juudi kogukondadele

omane keskajast alates, seilis Eestijuutide seas suhteliselt kauem, kui Leane-Euroopas voi

N6ukogude Liidus. Traditsiooniliseks.iai ka perekondlik elulaad. Selle ja paljude teiste

rahvuskommete sailitamise eest hoolitses eelk0ige usukogudus ja siinagoog. Peame aga

lisama, et ka s0nagoogi seinte vahel hakati senitundmaluid kultuuriiiritusi konaldama -

esmasleks said Eesti lseseisvuspaeva aktus ja sellega seotud pidulik jumalateenistus.

Siinagoogiga paralleelselt alustas 1920. aastate keskel tegevust veel 0ks juutide m6jufaktor -

nimelt juudi kultuuromavalitsus. Jergmises peatiikis tahaksin ma anda l0hiiilevaate selle

asutuse loomisest ja teOevusest

3. Kultuurautonoomia saamine ia selle iseloomu lUhiUlevaade.

Enne, kui hakata detailsemall analiiiisima Tallinna juutkonna kultuurielu k6ige

silmapaistvamate vel,endusvormide - seltside ja iihingute legevust, tahaksin ma l0hidalt

kirjeldada seda fenomeni, nagu kultuuraulonoomia.

Tods kdsitletud teemade hulgas on kultuurautonoomia minu poolt kOige vehem uuritud

valdkond. Seda jargmistel p6hjustel:

. Oma tiids puiian ma peatehelepanu keskendada neile kultuurinahtustele, millega

tolleaegses Tallinnas elanud juudid oma igapeevases elus kdige rohkem kokku puutusid.

. Kultuurautonoomia saamine ja kultuuromavalilsuse tegutsemine, vaatamata nende

nimetuse "kultuursele" iseloomule, kuulus ikkagi kohaliku juutkonna mitte kultuuri-, vaid

poliitilise tegevuse hulka.

. Kultuurautonoomiaga seotud dokumendid puuduvad Tallinna Linna Arhiivi fondidest,
perioodilisle valjaannete materjalid ei anna piisavat teavet nii t6sise teema kesitlemiseks.

" Tallinna linna Statistiline aastaraarurt. Tallinn. 1936: lk. 17.
uu Samas.
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. Kultuurautonoomia saamine Ja kultuuromavalitsuse tegevus on kusimused, mille detailne

kesitlus ei mahu antud too raamidesse.

Kulluurautonoomia teemat pole v6imalik jdtta pariselt puutumata. Otsuslasin anda

kultuuraulonoomia fenomenist uldpildi, s.t. fenomeni mifte seletada, vaid vaadelda ajaloolise

nahtusena. Loodan, et antud olevaade aitab kultuurautonoomiast mingil mearal aru saada.

Esiteks reegime iile-eestilistest siindmustest, mis toimusid nii kogukonna, kui ka riiklikul

tasandil ja mis mOjutasid kogu Eesti juutkonna elu.

Ulalmainitud Juudi Rahvusn6ukogu eksisteeris kuni teise kokkutulekuni 9. mail 1920.

aastal. Rahvusndukogu ehk Ajutise Rahvuskomitee tegevust oli kovasti kritiseeritud, nii Tartu

kui ka veiksemate linnade delegaatide poolt. Ehkki uude Rahvusn6ukogusse valiti peaaegu

needsamad inimesed, kes olid kuulunud senisesse koosseisu, lagunes Teine

Rahvusn6ukogu lisna varsti iseenesesl, suutmata midagi erilist korda saata.

Enam ei korraldatud regulaarseid tile-eestilisi juutide kokkutulekuid, nagu seda oli

otsustatud teha.esimesel suurel kogunemisel.s Endiselt konaldati kiill koguduste

kokkutulekuid, eelk6ige kultuurautonoomia kiisimusle arutamiseks.

Kultuurautonoomia on algusest peale olnud Eesti riigi p6him6tteks. Juba 1918. aasta 24.

veebruaril ilmunud "Manifest Eestimaa rahvastele' oli seda kiisimust vaadelnud. Oma

toomisaktis lubas noor Eesti Vabariik k6ikidele tema oiires elavatele vehemusrahvustele -

venelastele, sakslastele, rootslastele, juutidele .it. vordseid 6igusi ja lubas neile autonoomiat

nende kultuurikiisimuste suhtes.6s

Paraku aga pole hilisemates Eesti 6igusaKides selgesti ja arusaadavall meeratletud,

milliseid siinseid rahvusi peetakse vahemusrahvusteks. Nagu juba deldud, mainiti 24.

veebruari Manifestis ka juute. Kuid samal peeval moodustalud Ajutises Valitsuses oli

rahvusasjade ajamiseks ette nehtud ainult kolm ministrit: sakslane, venelane ja roolslane.

Ajutise Valitsuse eriseadus tepsustas, et vdhemusrahvuste hulka, peale mainitute, kuuluvad

ka ldtlased.T0 1920- aastal vastu v6etud p6hiseadus maaras, et vahemusrahvuste hulka

kuuluvad ainult need rahvused, kes on Eestimaaga ajalooliselt seolud - juute see ei

puudutanud.

Niisugune seisukoht kohalikke juute ei rahuldanud. Tallinna juudi iihiskondlike ringkondade

esindajad hakkasid valitsuselt oma 6igusi n6udma. Huvitav on fakt, et nendel n6udmislel

toetas .iuute Saksa parlamentaarne ruhm Ga perast eesmergi saavutamist,

kultuurautonoomia avamisaklusel, lubas Saksa kultuuraulonoomia esimees igakUlgset toetust
ja abi juutidele nende algatuses rahvusaulonoomia kiisimustes). NOudmiste tulemusena

tunnistas 12.O2.1925. aasla Rahvusautonoomia seadus vehemusrahvusteks neid, kelle

hulgas oli vahemalt 3000 Eesti kodanikku. Nii said ka juudid oma rahvusautonoomia, ehkki

ut samas.
63 K. Jokton.: lk. 46.
o'K. Jokton.: lk. 50.. A. Liebmann: lk. I18.
?o K. Jokton.: lk. 51.
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m6nel maaral kitsendatuna - naiteks oli valja jaetud sotsiaalhooldus, mis eeldavat eri

seadust.Tl

Sama aasla 19. oktoobril teatasid Tallinna juudi koguduse esindajad Eestijuudi kogukonna

nimel valitsusele, et nende rahvus soovib kultuurautonoomiat. Kuus paeva hiljem andis riik

Eestijuudi kogukonnale korralduse koostada kultuurautonoomia juhtiva orgeni -
kultuurin6ukogu valijate nimekirjad. Valimistepaevaks kinnitati riigi poolt 30. marts 1926.

Esitatud oli 42 kandidaati erinevate linnade kogukondadest. Valimistest v6ttis osa 1464
juudisoost kodanikku ehk 71o/o heele6iguslikest inimeslest. Esimesse kultuurin6ukogusse

valiti esindajad iergmiselt: Tallinnast - 12 inimest, Tartust - 6, Valga$, Parnust ja Narvast -
2, Vdrust ja Viljandist - mdlemast iiks. Noukogu esimeheks valiti tallinlane Grlgori (Hirsh)

Aisenstadt, keda hiljem korduvalt uuesti valitija kes taitis oma kohustusi kuni autonoomia

likvideerimist 1 940. aastal.72

1926. aasta 6. juuni kujunes Eesti juutkonna elus tehtsaks paevaks - vastvalitud Juudi

KultuurinOukogu kuulutas ve|ja Juudi Kultuurautonoomia Eestis. Avakoosolek peeti samal
paeval korgete riigiametnike, tei$e vahemusrahvuste ja mitmesuguste seltside esindajate

osavotul vastvalminud Tallinna Juudi Gtimnaasiumi aulas Karu tenaval. Kultuurin6ukogu

esimese istungi avas valimiste peakomilee juhata,a dr. M. Klompus, kes oma k6nes tenas

Eesti Vabariigi valitsust Eestijuutkonna nimel ning r6hutas, et Eesti oli esimene riik, kes oma

vahemusrahvustele on andnud nii laialdase kultuuromavalitsuse. Vabariigi valitsuse nimel

tervitas koosolijaid velisminister prof. Piip, iteldes, el Eesti Vabariik ja eesti rahvas on valmis
mitte ainult sonadega, vaid ka tegudega teostama ja korda saatma neid lubadusi, mis ta on
andnud. Eesti Vabariik on valmis neitama oma ustavust enda poolt valjendatud

demokraatlikele p6him6letele 6iglusest ja vabadusest.T3

Siindmus oli laialt valgustatud kSikide Tallinnas ilmuvate ajalehtede - eestF, vene- ia
saksakeelsete poolt, vaimustatud "Vaba Maa' nimetas rahvuseutonoomia kultuurin6ukogu
'juudi parlamendiks". Artiklid Tallinnas toimunud i.irituse kohta ilmusid ka Lati ja Leedu
juudikeelsetes valjaannetes.

16.06.1 926. a. tunnistati Eesti juudi kulluuromavalitsus Vabariigi valitsuse poolt avatuks.

Esimene konaline kultuurinOukogu istung, kus kultuurivalitsus valiti, toimus sama aasta

20. juunil, 1 7. oktoobril aga moodustati kultuurivalitsuse juurde jargmised osakonnad: kultuurF

kooli-, majanduse-, ja katastriosakond. Tegevuskava v6eii vastu kultuurin6ukogu esimesel
istungil. Lebiraakimiste keeleks otsustati v6tta jidi5.7a

Mida kujutas endasl kultuurautonoomia seaduslik pool?

Eesti kultuuromavalitsuse seaduse jdrgi pidi juudi vehemusrahvuse poolt iseseisvalt ellu

kutsulama administratiivne keskus. Selleks sai kultuurin6ukogu. Juudi vahemusrahvuse
valimis6iguslikud liikmed valisidki 1926. aastal selle organi, mis kahe kolmandiku
healteenamusega otsustas omavalitsuse poolt. Selle p6hjal teostati 1926. aastal

7r A. Liebmann: lk. 129.
t2 E. Gurin-Loov. G. Gramberg; lk. 5
'' A. Liebmann; lk. 122.
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kultuuromavalitsuse seadus ja juudi kultuuromavalitsus aslus ellu.'r Uuesti asutatud

keskorgan oli niiiid riigi poolt vastuvoetud vdimupiiridega valitsemise detsentraliseerinud ja

selle juurde kultuurilised organisatsioonid moodustanud.T6

Juudi kultuuromavalitsuse struktuur oli jergmine:

Omavalitsuse eesotsas seisis kultuurinOukogu. See oli k6rgeim organ. Tema liikmed valiti

4-ks aastaks juudi rahvusregistrisse sissekantud taisealiste Eesti kodanike poolt. lga

valimisperioodi l6pul mearas kultuurindukogu kindlaks jargmise n6ukogu liikmete arvu.

KultuufinOukogu kutsutakse ametisse kultuurivalitsuse poolt ja saadetakse laiali riigivalitsuse

otsusel.TT Kultuurvaliisuse liikmed valitakse kultuurin6ukogu poolt kuni selle valimisperioodi

kestvuseni. Oma tegevuselt kujutas kultuirrivalitsus taidesaatvat organit, mis valmistas ette ja

teostas kultuurin6ukogu otsuseid. Majandusplaan vajas kultuurin6ukogu kinnitamist, k6iki teisi

eelarve kiisimusi kesitles kultuurivalitsus. Kultuurivalitsuse otsused olid kollegiaalsed ja ta

esines ka vSljaspool kollegiaalse asutusena. Kultuurivalitsuse ja kultuurindukogu vahel

valitses personaalunioon, kuna kultuurin6ukogu istungeid juhis kultuurivalitsuse esimees.ts

Kultuurin0ukogu saatis oma saadikuid kultuurihoolekogudesse, mis olid alama astme organid.

Nende iilesandeks oli kohalike kiisimuste lahendamine ja konaldamine. Nad teitsid

kultuurivalitsuse iilesandeid. Nende tegevuspiirkondade mitmekesisus ei lasknud iihiseid
p6him6tteid kindlaks mddrata.Te

Nagu markis A. Liebmann oma tods, kinnitavad Eestis saadud kogemused otsust, et

vehemusrahvuste kultuuromavalitsuste asutamine oli osutunud 6igeks. Esialgne kartus, et
autonoomsed organid muutuksid "riigiks riigis", pole leidnud kinnitust. 1931. aasta rahvuste

kongress leidis, et tenu kulluuromavalitsusele on kulluurilised kusimused poliitilisest sfeerist

eraldunud ja oma kultuurtaitse "on ka soodsat m6ju avaldanud illdisele poliitilisele

rahulolekule ja'rahvusvahelist lugupidamist tdstnud."80 (meile, 2l . sajandi inimestele torkab

silma vanamoeline naiivsus. kuigi arvestame, et autor on oma tti6 koostanud rohkem kui 60

aastat tagasi).

Kultuurautonoomia nehtus on unikaalne mitte ainult Eesti, vaid lerve maailma mastaabis.
Midagi samast pole loodud ei Baltikumis ega lda-ja Leane-Euroopa riikides. (Leedu

kultuuromavalitsuse seadus ning Leti kooliseadus on Eesti omaga v6neldes pal.iu

0hek0lgsemad).81 Kultuurautonoomia andmisega toestas Eesti Vabariik oma demokraaflikke
printsiipe. Naaberriikide ajakirjanduses 20.-30. aastatel mainiti Eesti rahvuskiisimuse

lahendamist eeskujulikuks.s2 Mitmete oma iseseisvuse taastanud v6i uuesti loodud riikide

taustal, kes hakkasid oma poliitikas rakendama natsionalistlikke meetodeid, nehti noort Eesti

?4 A. Liebmann; lk. 123.
?5 A. Liebmann; lk. 142.
tu 

samas.
?7 A. Liebmann: lk. 143.
t8 samas.
'o samas.
80 A. Liebmann: lk. 146.
8r A. Liebmannl lk. 144.
8'?Kdigepealt fuias toimunud venekeelne ajaleht "Ceroaxr"; naiiteks 8.06.1926.a. number.
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Vabariiki demokraatiaja Uhe6iguslikkuse koldena. Siinkohal ei saa jetta merkimata, et Eesti

oli ainus riik, kus seadusandlikus korras kehtestati vahemusrahvuste kultuurautonoomia.

Tanuteheks selle eest kanti Eesti Vabariigi nimi Juudi Kuldsesse Raamatusse Palestiinas.

1927. aaga l.aprillil andis Palestiina juulkonna esindaja dr. Gir-Arja Terlo sellekohase diplomi

iile tollaegsele Eesti Riigivanemale Jaan Teemantile.s3 Sundmus oli kajastatud kohalikus

ajakirjanduses - nii eesti-, kui ka venekeelses. Sertifikaati, millega tunnustati Eesti Vabariigi

teeneid kultuurautonoomia andmisel Eesti Juudi Kogukonnale, seilitatakse tena Riigiarhiivi

fondis.

Samal ajal ei saa ka kultuurautonoomia rolli liialt tilistada. lsegi k6igi demokraatlike

printsiipide p6hjale ehitatud organisatsioon ei osanud k6iki probleeme lahendada. Lahkhelid

ideoloogilistel (peamiselt hebreaistide ia jidisistide vahel) ja majanduslikel p6hjustel tekitasid

ohtlikke olukordi, mdeldi isegi kultuurautonoomiast loobumisest.sa 6nneks selleni ei jOutud,

kuigi vihjed sellisele ohule neitavad, et ka kultuurautonoomial on norgemaid kfilgi. Samal ajal

ei saa markimata jata kohaliku antisemitismi pealetungi, mis oli vapside (peamiselt nende

lehe 'V6illus") poolt algatatud parast Hitleri v6imuletulekut Saksamaal. Ulatusliku juudivastase

propagandaga ei 6nnestunud kulluuriomavalitsusel hakkama saada - antisemiitliku

kampaania l6petas alles Eesti Vabariigi valitsus, parast Vabadussojalaste partei tegevuse

keelu alla panemist.

Oma tegevuse l6petas juudi kultuurautonoomia NOukogude okupatsiooni esimesel kuul.

28.07.1940.aasta1 korraldatud koosolekul, mida juhatas J. Gens otsustati 'ahel heelel Juudi

vehemusrahvuse Kuftuuromavalitsus likvideeida".ss Sellega algas juudi kultuurielu

metoodiline hevitamine uute v6imude poolt...

K6ikide oma plusside ja miinustega on ikkagi Eesti juudi rahvusautonoomia kultuurilooline

fenomen, mille mitmekulgne legevus n6uab omaette uurimist. Pole kahtlust, et

kultuurautonoomia oli just selleks teguriks, mille jergi orienleerus k6ikide Tallinnas elanud
juutide elu. KOigepealt puudutab see koolielu, kuid ka teistes eluvaldkondades oli tema mdju

tuntav suuremal vdi vehemal maeral. Loodan, et tulevaste uurimuste keigus dnnestub mul

kultuurautonoomia ja igapeevase juudi eluga seotud eesmarke tapsemaft jelgida. NUUd aga

asun oma tod jergmise osa juurde - Tallinna juutkonna kooli- ja hariduselu vaatlemisele.

4. Kool ja haridus

Pole kahtlust, el kooli osatehtsus on iga rahva kultuurielus tohutu suur. Kool ongi see asutus,

mille lebi omandatakse mitte ainult teatud andmete ja faktide hulk, vaid ka terve inimkonna

ning oma rahvusliku riihmiluse p6hiprintsiipe ja vaertusi. Seeparast Tallinnas elanud juutide

kultuurielu vaatlemisel ei saa mainimata jetta ka kooli erinevaid aspekte. Olgu siinsamas

83 E. Gurin-Loov- G. Gramberg lk. 5
8o Naiteks -"Piievleht". 23.07. 1 933
35 "Vahemusrahr'Tste kultuurielu Eesti Vabariigis. l9l8-1940."(dokumentide kogumik). Ttn. 1993:
lk. 122
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deldud, et just nimelt seda juutide kultuuriosa peetakse enam-vehem 'ha$i tuntuks' vOneldes

teiste kultuurielu vormidega. Aastal 1998 ilmus sdjaeelse Juudi Giimnaasiumi direKori

S. Gurini tiitre, E. Gurin-Loovi poolt kirjutatud raamat, mis annab nn. 'populaarteadusliku"

ulevaate selle 6ppeasutuse ajaloost. Raamat on ha$i illustreeritud ning sisaldab pal.iu fakte

.iuudi koolielust s6jaeelses Tallinnas. Samal ajal on raamatus kasitlenud material

keskendunud peamiselt 30. aastatele, millal autor ise glimnaasiumis 6ppis. Mis puudutab

varasemat aega, k6igepealt juudi kooli- ja hariduselu enne g0mnaasiumi asutamist, siis ei

rdagi raamat selle kohta praktiliselt mitte midagi. Puudulikud on andmed ka teiste tol ajal

tegutsenud juudi haridusasutuste kohta.

Oma tdd selles peatiikis tahaksin teita valgeid laike kohaliku juutkonna koolielust ning

reekida neist juudi kooli .ia selle aialoo faktidest ja sundmustesl, mis jeid E. Gurin-Loovi

raamatust velia.

Tihli nimetatakse juute "raamaturahvaks'. Raamatu all m6eldakse tavaliselt Piiblil, kuigi

vdime leida vihjeid 6ppimise ja hariduse austamisest, mis on olnud juudi rahvale omane lebi

aegade. Oli ju esimene teadaolev juut Tallinnas olnud "magistrir kraadiga.

(A. Liebmanni jargi aga viitab s6na "magistef mitte k6rgharidusele, vaid iihiskondlikule

seisundile - "magistriks" nimetati keskaegsetes ladinakeelsetes dokumentides ka juudi

kogukondade eestseisjaid). Vaieldamatute faklide hulka kuulub ka see el nii Euroopas, kui ka

Vene riigis elavate rahvuste seas oli juutidel kirjaoskajate protsent suurem kui teistel. Selle

taustal naeb Tallinna juutkond oma eksisteerimise esimestel aastakUmnetel peris

tagasihoidlikuna. Siin viibinud kantonistid, kasitditlised ja vaikekaupmehed, kogu oma

tubliduse ja tdiikuse juures, jeid siiski haridusekaugeteks. Osa neist olid hoopiski

kirjaoskamatud - naiteks keegi K. J. Kozlovski, kes, lubades oma tiitrel abielluda, joonistas

allkirja asemel neli ringikest, mis iihegi vene, eesti ega heebrea v6ijidisi tahega ei sarnane

(sulgudes kinnitas "allkirja' -€bi - 'tahendab Kopt Judtovitsch Kos/ovski').86 Kultuuri ja

hariduskeskuse roll lasus sUnagoogil, kus peale koospalvetamise oppisid poisslapsed rabi

kae all paar aastat palvemaja juures tegutsenud hedens. Heebrea keelest otsetolkes

tehendab "heded "ruumi" v6i ,luba', kuid selle nimetuse all juudi pedagoogikaajaloos m0eldi

algkooli, milles 6petati k6igepealt "konalikuks juudiks saamist'. 6ppeainete hulka kuulus

heebrea keel (lugemise tasemel), palvetamine ning Toora ehk Viie Moosese raamatu

pehe6ppimine. Praktiliseks eluks vajalikke teadmisi hederis ei 0pitud - XIX sajandi

keskpaigani peeti need "ketserlikeks' ja tarbetuiks.

Veel keskajal valjaarenenud palvetamiskoolide vananemisest reagiti haritud Euroopa

juutide seas (kdige varem - Saksamaal) juba XIX sajandi esimesel veerandil. Samal ajal

hakati asutama ka ilmalikku haridust andvaid koole. Esimene juudi kool, kus peale

traditsiooniliste ainete opetati ka v66r- (saksa ja vene) keelt, malemaatika algeid ja natuke

loodus6petust, asutati 1839. aastal Riias.87 Kuid naaberlinna eeskuju ei m6jutanud Tallinna

3n TLA. Fond 1387, Nim. I, s. 4.
t' I]I. Ileitrmrn: lk. 17. 431.
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.iuute mitte mingil maaral - oma kooli asutamiseks ei olnud juudisoost tallinlastel raha. Polnud

seda ka juudi laste saatmiseks linna teislesse koolidesse.

XIX sajandi l6pul kuiunes Tallinnas velja juudi haritlaste kiht - eeskett neist haritud .iuutidest,

kes olid saanud 6iguse linna elama asuda. Osa rikkamatest juutidest saatsid oma lapsed

kristlikesse koolidesse, kuid seda tegi siiski vahemus, kel oli piisavalt raha ja kes ei peljanud

"ilmaliku' hariduse m6ju oma jereltulijatele.

1875. aastal avas oma ukse esimene "kaasaegne" juudi kool Eestis - see toimus Tartus, kus

haritud juute oli rohkem.s Viis aasta hiUem, nimell aastal 1880, asutatijuudi algkooli ka

Taf linnas. Ta kandis nimetust 'E ementaar+ool juudi lastele': ( "Elementarschule far jiidische

Kndef'). Seal dpetati heebrea, vene ja saksa keelt ning arvutamist. Kooli asuiajad ja

dpetajad olid Rebekka Lopatnikov, Yette lsraelson, lsak Ortman.ss Huvitav on fakt, et tavalise

rabi asemel hakkasid juudi lapsi dpetama ka naised - see oli tuntav samm hariduse

sekulariseerimise Doole.

Kooli algne asupaik on ebaselge. V6ime oletada, et see tegutses mdne asutaja kodus v6i

korteris - tol ajal veel ei olnud Tallinna juutidel m6nda teist oma keskust peale veikses

kahekordses puumajas tegutsenud sUnagoogi (Suure Siinagoogi nurgakivi paigaldati alles

1883. aastaD. Kooli nimetati 'paigutamiskohaks' - siinagoogiks nimelamist segas asjaolu, et

loodud kool sai liiga 'ilmaliku' ilme.

Enam-vahem tepsed andmed kooli asumispaigast onnestus mul leida alles alates 1904.

aastast. Sel aastal kolis kool uude majja Tornimee ja Vake-Tartu maantee nurgal. Nahtavasli

tdhistati seda siindmust suurelt, sest uue hoone sisseonnistamise puhul jagati velja isegi

kutsekaarte, milles nimetati 6ppeasutust "uueks juudi kooliks" ja "eeskujulikuks hederiks" ("der

neue JDdishen schule' ja "Musterchedef).s0

llmaliku kooli asutamine peegeldus Tallinna juutide haridustasemes. Enne kooli avamisl e

6ppinud mitte iiheski linnas tegutsenud keskkoolis juudisoost lapsi voi noorukeid. Kuid juba

1E85. aastast alates hakkas ka kristlike 6ppeasutuste nimekirjades figureerima .iuudisoost
6pilasi (tepsemalt, nimekirjades nimetati neid usutunnistuse jargi; rahvuse jargi mainitakse

iuute esmakordselt 1913. aastast alates). Neiteks 1885. aastal 6ppis Linna

Naisgiimnaasiumis 8 judaismi tunnislavat neidu, viie aasta parast oli nende arv suurenenud

kuni '11; aastal 1895 - 10, aga sajandi viimasel aastal (1900) - juba 16. Kuid XX sajandi alul

vOime markida juudisoost 6pilase vahenemist - 1905. aastal 6ppis Naisgiimnaasiumis 14
juudi neidu 1906 - 12, jargmisel aaslal - 7, aastal 191 1 aga ainult 3 - selline arv sailis ka

.idrgmistel aastatel, kuni aastani 191 5. Peale Naisgtimnaasiumi, 0ppisid siinsete juutide tiitred

Naiskommertskoolis - 1914. ja 1915. aastal mainitakse selle opilaste nimekirjas 1 juudi

peritoluga 6pilast.

Poisid tulid dppeasutuslesse juudi tiidrukutest viis aasla hiljem. 1881. ega 1885. aastal ei

dppinud Tallinna keskkoolides uhlegi juudi poissi. Aastasl 1890 hakati neid markima Peetri

tt E.Gurin-Loov, G. Gramberg. "Eesti Juudi Kogudus". Tallinn. 2001' tk. 4.
:!amas
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Reaalkooli 6pilaste nimekirjas. 1890. aastal 6ppis seal 1 juudi poiss, aastal 1895 - 7. Kuid

sellel aastal oppinud poiste arvu pole kordagi iiletatud. XX sajandi esimesel aastakiimnel

vahenes juutide arv jarsult ja 1905. aastast alates on nende arv koikunud '1-3 opilase

ulatuses.

Juudisoost keskkoolide 6pilaste vahenemise pOhjuseks v6ime ikkagi lugeda mitte huvi

puudumist 6ppimise vastu, vaid linna kogu juutkonna vahenemist vOneldes 1870.-80.

aasiatega (vt. ka demograafilist 0levaadet too teises osas).

Pole kahtlust, et Tallinna juudi noorukid jatkasid oma 6pinguid ka Tartu Ulikoolis. Tepseid

arve selle kohta mul iiles leida ei 6nnestunud - i.ili6pilaste nimekirjades vdime leida terve hulk

juute, kuid nende kodulinna kohta puudub merge.

Samas aga v6ime markida, et m6ned Tallinna juutkonna esindajad omandasid

k6rghariduse ka valismaal v6i vahemalt velismaal tenapaevase poliitilis-administratiivse

jaotuse jargi - Poolas.

Naiteks saatis 23.10.1901. aastal keegi Anna Vasher Varssavist Tallinnasse kirja, milles ta

palus kohaliku rabi poolt 4.08.1886. aastal veljaandnud sfinnitunnistuse koopiat, mida tal oli

vaja Varssavi Ulikooli sisseastumiseks.el oma kirjas mainista, et praegu lbpetas dr. Lewi

hambaarstikooli kiitusega. Selle jargi v6ime oletada, et Vasher polnud mOnd Tallinna

keskkooli l6ppetanud, vaid emigreerus Varssavisse koos vanematega veel lapsep6lves.

Pairast 1917. aasta mertsis puhkenud Vene revolutsiooni annulleeriti Vene riigi

seadusandluses k6ik juudivastased piirangud, nende hulgas ka kurikuulus "protsentne norm'

(tsaariajal oli lubatud v6tta kesk- ja k6rgkoolidesse juudisoost dpilasi ainult teatud arv, mis oli

moodustatud juudi ja kohaliku elanikkonna protsentuaalse vOrdelisuse jargi - neiteks, kui

1897. aastal moodustasid juudid Tallinnas 1 ,1% elanikkonnasl, siis ka juudisoost 6pilaste

protsenl keskkoolides pidi olema 1 ,1olo). Kuigi sama aasta novembris jergnenud enamlaste

riigipOOre ning Eesti okupeerimine sakslaste poolt ei v6imaldanud kohalikel juutidel koolielu

normaalselt organiseerida.

Varsti parast keiserlike Saksa s6javagede taganemisl Tallinnast, hakkasid kohalikud juudid

m6tlema sellise kooli avamisesl, milles 6petatakse k6iki tollal kooli 6ppekavas ettendhtud

6ppeaineid. Tollaegse kooliasjade olukorda kirjeldas m6ned aastad hiljem koostatud

dokument (koostajate poolt oli ta nimetatud 'memorandumiks) jgrgmiselt: "Enne seda aega

<aasta 1918> oppisid need <juudi- J.K.> lapsed vene koolides. /seseisvuse saamise/
jagunesid need koolid kolmeks taabiks:

1. Riigi koolid eesti 1ppekeelega, mida juudisoost lapsed piisaval meercl ei oska.

2. Kohalikute sakslaste koolid, kus valitseb antisemitismi vaim ja juudisoost ipilasi sinna ei

vleh.

3. Vene emigantide kootid kus meeleolu juutide suhtes ei saa nimetada s1bratikuks, sest
juute si.iadistati enamluse kehtestamises...'e2

or TLA. Fond 1387. Nim. l. s. 26.
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selles olukorras ei olnud juutidel teist voimalust peale oma rahvusliku kaasaegse kooli

loomise. Sellega hakati tegelema kohe parast Eesti v6imu taaskehtestamist. Suure

tdenaolisusega v6ime olelada, etjuba 1918. aasta novembris-delsembris moodustati Tallinna

juudi (usu)koguduse juures koolisektsioon, kes hakkas hoolitsema kooliasjade i.ile.

1 918. aasta lopust on siiilinud 'Tallinna juudi Ercalgkooli Pdhjuskii" mille esimeses punktis

mearatletakse ara tulevase 6ppeasuluse eesmergid: "....juudi eraalgkooli siht on mAlemast

soost juudi lastele anda peale algkooli sundusliku alghaiduse ka veel tarvilikku juudi keelest

ja...ajaloost. (kuigi punktis nr. 7 tapsustatakse: "...koolis 
'petatakse 

neid samu aineid mis

tayalistes algkoolides, ja peale setle veeljuudi rahva ajalugu'l.s3

Kooli tegevuse esimesed kuud ei olnud kerged. Polnud kogenud opetajaid ega raha nende

kutsumiseks. 1919. aasta jaanuaris kooli visiteerinud koolisektsiooni komisjon leidis, et seal

opetati ainult 'juudi' oppeained ning kool ei erine tavalisest hede,sf ehk palvetamiskoolist.sa

Tofleaegse kooli juhataja (koolisektsiooni protokollides nimetati teda "saeedyputut' ehk
juhatajaks, mitte aga direktoriks), kellegi hr. Tsinobari tiio oli ka paris madalaks hinnatud.

Raskusi tekkis ka uue kooli paiknemisega. 1918.30.12. dateeritud dokument, pakkus selle
jaoks kellegi "afiitekti J. J.Tammi lese kinnisvara" (Narva mnt. 43 tolleaegse numeratsiooni

jiirgi).s Raske on oletada, kas on tegu omal ajal tuntud arhitekti N. Thammi, kes muuseas oli

ka Tallinna stinagoogi autor, lesega voi kellegi teisega ja millised suhted olid majaomaniku ja

juudi koguduse vahel. Ldppude l6puks avati aga 1919. aasta alguses juudi algkool sunagoogi

k6rval seisvas majas (Maakri 5) $

Kuid selline ajutine paiknemiskoht ei vastanud produKiivse 6ppekaigu n6uetele ja juba

jargmisel dppeaastal kerkis uue koolimaja kusimus uuesti ules. 18.09.1920. aastal koostati

iiurileping Juudi Koguduse kooliseKsiooni ja kellegi E. l. Gildebranti vahel, mille alusel andis

ta majas Raua 16 asunud 1O-toalise korterijuudi 6ppeasutuse asutamiseks.sT Aasta

Uiirimaksuks maarati 60 000 marka; samal ajal jenis korteriomanik endale ?aks tuba" milles

ta elas, "k/ass,7uum s66gitoa taga, tuba k66gi taga" ning digust "lebi saali igal ajal vabaft

pddseda'es . Sellises sobimatus hoones (teiste sOnadega - erakorteris) legutses juudi kool ka

6ppeaastal 1922-23.

Tulevase juudi giimnaasiumi, Juudi Algkooli eksisteerimine ja tegutsemine kuulub senini

Tallinna juutkonna valgete laikude hulka. Nagu juba mainitud, jei see teema Juudi

GUmnaasiumile pUhendalud raamatu autori E. Gurin-Loovi poolt puudutamata. PiiUame siin

seda 6ppeasutuse ning selle tegutsemist Uldjoontes analtiiisida.

KOigepealt kooli ametlikust nimetusesl. 1919.-1920. aastale dokumentatsioonis oli

fikseeritud selle teisnimelus -'Tallinna juudi rahvakool "lvrio"w lviimane sdna vihjab kooli

mitte ainult 'juudi" vaid nimelt "hebreaistliku" orientatsioonile). Nimetusele vaatamata 6petali

e3 TLA. Fond 138?, Nim. 2. s. 2.
'o TLA. Fond 1387, Nim, l. s. 90.
e5 'fLA. Fond 1387, Nirn. 2, s. 2.
nu samas.
e' TLA. Fond 1387. Nim. I, s. 91.
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koolis vene keeles. sesl 6pilaste suuremale osale oli vene keel teiseks kodukeeleks. Vene

keele teise eelistamise pOhiusena nimetasid koolisektsiooni liikmed 'juudikeelsete 1pikute

puudus ning raskused nende saatmisega Tallinnasse velismaaft.'rm Vdime aga oletada, et

lehemas tulevikus loodeti muuta dpetus rahvakeelseks, ses't kooli lunniplaanis on juudi keele

tundide arv k6ige suuremlol (kiisitlev on aga, millist keelt - jidisi v6i heebrea - moeldi 'luudi

keele" all kooli juhtkonnas).

Algselt ei olnud kool suur. 1920. aasta 1. septembril oli kooli nimekirja sisse kantud 79 last.

Juba jargmise dppeaasta alguseks suurenes nende arv 122ni. Neist I klassis 6ppis 26 last,

umbes sama palju ka lll ja lV klaasis. K6ige suurem oli ll klassi 6pilaste arv - 37; vanemas

(s.t. V klassis) 6ppis aga alles 9 6pilast102. 1924. aastal aprillis, kui kool oli juba giimnaasiumi

staatuse saavutanud, 6ppisid seal 220 6pilast103.

6ppimine oli tasuline. Erinevates klassides maksti oppimise eest erinevalt: 1921-22

6ppeaastal oli 6ppemaks lja ll klassis 2000 marka aastas, vanemates klassides aga 3000.

Kehvas majanduslikus seisundis olevate 6pilaste eest maksis koguduslq (Sama siisteem

seilis hiljemgi).

1920. aastal koostatud ankeedi andmete pdhjal vdime raakida ka kooli pedagoogilisest

kooseisust. Nimetatud ankeedist on Linna arhiivis sailinud vaid esimene leht, mille peal on

andmed ainult ne|ja opetajate kohta. Need olid Feiga Agranovskaja, Genoh Galbraihh, Kitti

Levenstein ja Motel Zhilomirskitot. Kahiuks pole ankeedis nimetatud nende poolt 6petatud

aineid (sama aasta koguduse koolisektsiooni istungi protokollis on aga mainilud, et preili

Levenstein 6petas kasitoOd- nahtavasti tiidrukutelel\. K6ik need dpetajad alustasid oma

pedagoogilist tegevust veel tsaariajal - ajavahemikul 191 1-1916, kuigi ainult kaks neist

omasid 'kaasaegsef ehk 'ilmalikku" pedagoogilist haridust - Ulalmainitud K. Levenstein

l6petas pedagoogilise klassi Jurjevi Oartu) Naisgiimnaasiumi juures ning F. Agranovskaja,

kellel oli kodu6petaja diplom. Mis puudutab aga meessoosl opetajasse, siis piirdus tema

haridus n.n. "jeshibot'iga" - iuudi usulise k6rgema astme 6ppeasutusega, mis valmistas

rabisid ning hederi (vt. eelpool) 6petaiaid.107

Pole kahtlust, et koolis tdotasid ka teised 6petajad. Sajaprotsendilise t6enSosusega v6ime

nende hulgas nimetada ka Smarja Tamarkini, silmapaistvat kulutuuritegelast kohaliku
juutkonna kultuuriloos, kes hilisemal ajal juhis juudi kirjanduslik-draama seltsi "Bjalik"

(vt. edaspidi) ning t06tas ka ajalooopetajana Juudi Gtlmnaasiumis. Nahtavasti 1919. aastal

vahetas ta valja eelpoolmainitud Tsinobari kooli direktori kohal ning tegutses kooli juhalajana

kuni aastani 1923.

ee TLA. Fond 138?, Nim.
roo TLA. Fond 1387, Nim.
'or TLA. Fond 1387. Nim.
l02 Samas.
"'3 TLA. Fond 1387, Nim.
r"o TLA. Fond 1387. Nim.
tt" samas.
'ou TLA. Fond 1387, Nim.
'ot TLA. Fond t387, Nim.

l ,  s.  91.
I, s. 90.
I ,  s.  91.

I ,  s.  137.
l ,  s.  91.

l .  s.91.
l .  s.91.

30



T6enaolisena neib ka E. Gildebrandi, kooli asumispaiga (Raua 16) Uurija kaastddtamine

koolis, kuna la tegeles pedagoogilise tooga ning 1918. aastal piiijdis asutada Vene

eragiim naasiumi. Hi|jem 6petas teme abikaasaga Juudi Giimnaasiumis vene keell.108

Koolis 6petatud ainete arv oli tsaariaegse elementaarkooliga vdrreldes suur ja mitmekillgne.

6ppeainele nimetuse ning mahu erinevale klasside 6ppeprogrammis v6ime leida

01 .09.'l921.aastal koostatud kooli tunniDlaanis. mis mll 6nnestus leida Tallinna Linna arhiivi

fondideslw .1a mille koopia jergi on esilatud jergnev tabel:

TALLINNA JUUDI ALGKOOLI TUNNIPLAAN
1921/22 6PPEASTAL

IKLASS I I  KLASS I I IKLASSIV KLASS V KLASS
Juudi keel o 4
Vene keel
Eesti keel 4 J

Saksa keel 2
Aritmeetika 5 5 5 5
Kodulugu J

LoodusOpetus 4
Joonistamine 1 1 1 1 1
Kasitoo 2 2 2 2 2
Juudi aialuqu 1 1 1
Aialugu 2 z

Maateadus z

V6imlemine 1 1 1 1 1
Laulm ine 1 1 1 1 1

Siia on ilmunud uued 6ppeained, millised nehtavasti ei olnud elementaarkooli 6ppekavas.

Nimetagem neist k6igepealt eesti keelt (mdrgime aga, et vdneldes teiste keeltega hakati seda

dpetama hiljem - alles neljandas klassis). Uute oppeainete hulka kuuluvad ka kesitdo ja

v6imlemine. See fakt vaarib erilisi tahelepanu, sest nende ainete 6oetamine on kohaliku

juutkonna sekulariseerimise 0ks ndide - lradilsioonilises hederis ei saa kesitiiti ega kehalise

kasvatuse 6petamist ettegi kujutada. Sama lugu on ka joonistamisega - judaismi traditsioon

ei poolda mingisuguste piltide ja kujude valmislamist. Uueks nahtuseks peame lugema ka

maateaduse, loodusdpetuse ning kodu- ja ajaloo 6petamist - juudi laste silmaringi ei piiratud

enam ainult pUhade tekstide ja Piibli lugude maailmaga.

lsegi see, suhteliselt mitmekiilgse ning ajakohase 0ppekavaga kool, kohalikku juutkonda

varsti enam ei rahuldanud. Eelpoolmainitud koolidpetajate ankeedi tagumise kulje peal on

sailinud kellegi poolt pliiatsiga kirjutatud arvamus: "...normaalse juudi kooli loomiseks tuleb

'o' TLA. Fond 138?. Nim. I, s. l3?.
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pOhiainete 6petamist laiendada ning 6ppeaega pikendada minimaalselt kuue aastani..."110

Niisiis oli kooli edasiarendamine ve[imatu.

Juudi giimnaasiumi asutamise ktisimust arutati esmakordselt juba 1919. aasta mais

Tallinnas toimunud Eesti Juudi Koguduste Kongressil (vt. edaspidi).111 Tol ajal aga ei olnud

Tallinna juutkonnal nii palju raha, ega ka oma ala tundvaid juudisoost pedagooge.

Giimnaasiumi loomise kiisimustega tegelemine liikkus neli aastat edasi.

Juudi giimnaasiumi organiseerimisega hakkas tegelema Tallinna Juudi Koguduse N0ukogu

esimees H. Aisenstadti eestvedamisel. Luba gUmnaasiumi registreerimiseks saadi

20.09.1923. Juba enne vastuse saamisl, 1923. aasta augustis, palus Tallinna Juudi Algkooli

juhataja haridusministeeriumile adresseeritud kirjas kinnitada gtimnaasiumi esimese klassi

(seitsmes 6ppeaasta) tunniplaan. Stigisel avati Juudi AlgKooli ruumides gUmnaasiumi

esimene (Vll) klass ja juba jergmise, 1924. aasta jaanuaris, laslevanemate palvel, ka leine

(Vl l l )  k lass.112

Tallinna Juudi GUmnaasiumi aa$apeevaks peeti ja peetakse ka tenapeeval

2. veebruari 1924 - haridusministri poolt gumnaasiumi pdhikirja kinnitamise peeva. Pdhikirjas

oli dra toodud uue 6ppeasutuse eesmdrgid, mis olid Juudi Algkooli omadega iildiselt

samased - " ...anda keskhaidust juudi rahvusest lastele, ette valmistada neid k6rgematesse

dppeasufusfesse astumiseksja ahtlasi anda neile teadmisi juudi keelest ja oma rahva

ajaloost." . Dateerimata (1923 ? - J.K.) pohikirja masinal triikitud variant sisaldab aga

tulevase 6ppeasutuse ja mitmekulgsete oppeainete loetelu: "...Gdmnaasiumis 6petatakse

jergmisi 1ppeaineid: juudi keel, juudi rahva ajalugu, algebra, geomeetia, tigonomeetia,

flilisika, keemia, kosmograafia (?), maateadus, illdajalugu, kodulugu, Ioodusteadus, < kesitsi

juurde lisatud: ladina - J.K.> eesti, vene, saksa, pranfsuse, inglise keel; kasit6o, joonistamine,

vdimtemine ...,lautmine, psiihholoogia, pedagoogika (!) ja h{^gieen."1t3 . Pole kahtlust, et nii

suurtel oolustel oli tollaegses Tallinnas vahe Sansse reaalsuseks saada. Kuid pedagoogika

ajaloo jaoks on selline tunniplaan huvipakkuv, sesl selles on pOimunud nii klassikalise

giimnaasiumi (ladina keel), kui ka "moodsad' (psUhholoogia) 6ppeained.

P6hikirja m6lemas variandis oli ka mainitud, et gumnaasiumi ulalpidajaks on Tallinna Juudi

Kogudus - see peegeldus ka kooli nimetuses -'Tallinna Juudi Eraiihisgiimnaasium'. Selle

majandamise allikateks pidid saama 6ppemaks (1930. aastal oli see 140-160 krooni)114,

koguduse poolt eraldatud summad, eraisikute annetused, erikorjandused jne. Raskes

majanduslikus olukorras olevad lapsed vabastati 6ppemaksust kas teielikult v6i osaliselt -

vastavalt giimnaasiumi hoolekogu otsusele.

Nagu juba mainitud, paiknes giimnaasium algselt siinagoogi juurdeehituses Maakri tanaval

ning hiljem ka E. Gildebranti korteris, kuid juba enne gumnaasiumi avamist hakati tulevase

6ppeasutuse jaoks ehitama spetsiaalse maja. Selleks oli ostetud maatukk praegusel Karu

' 'n TLA. Fond 1387. Nim. I, s. 91.
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tanaval (Karu 16; aastast 1932 tegutses samades ruumides Uurilepingu alusel Vene
LinnagUmnaasiumllls- linna keskuse lahedal, kuigi mitte k6ige prestiiZikamas rajoonis.
Gtimnaasiumi nurgakivi asetati pidulikult 11.07.1922. aaslal.116 Kooli projekt oli tehtud tol ajal
populaarse baltisaksa arhitekti Erich Jacoby poolt, kes juhatas ka ehitustdid.
Neljakorruselises kivist koolihoones oli ette nehtud 11 klassiruumi, spetsiaalselt kujundatud
kesitdd- ja fiiiisikakabinet, 6petaiate tuba, direktori kabinet ja korter, avar aula ja v6imla.
Majas oli elekter ja keskkiitte. 1 17

Ajakohase koolimaja ehitamine laks maksma 12 miljonit marka (ehk 120 O0O krooni),
giimnaasiumi rajamine tervikuna aga 30 miljonit marka (300 000 krooni). Juba ehitamise
kiiigus jaid giimnaasiumi asutajad v6lgadesse ja raskuslesse. Olukona parandamiseks

otsustati korraldada rahaline loterii, kuid loteriipiletite eesl saadud raha polnud piisav.

1923. aasta sugisel koostas Juudi Koguduse Ndukogu presiidium ringkirja, mis oli lekitatud
koguduse liikmetele. Ringkirjas argitatakse koguduse liikmeid toetama koolimaja ehilust.
Kriitilises olukoras kavandati isegi poorduda velismaa juutide poole ja organiseerida
iilemaailmne rahakogumine - rikaste valismaalaste toetusel tegutsevad vaimulikud
oppeasutused (nn. "/estbol') on juudi traditsioonile omased. Siiski arvati, et sellel on vehe
lootust, nagu margis N6ukogu Presiidiumi liige keegi hr. Baron - "ega Ta inn mitte palestiinas

pole ega ka Tallinna Juudi Gtimnaasium pole ikkagi Jeruusalemma Akadeemia"llE - leisle
s0nadega, pidid Tallinna juudid lootma ainult iseendile. Koguduse poolt annetusi koguma
saadetud S. Kalmanovitschilel ei dnnestunud saada vajalikku summat - umbes 5 000 brili
naela ei Berliinis ega Pariisis.lle

Kriisist saadi iile haridusministeeriumi ja kohalike juutide abilja 3. veebruari 1924. aastal
toimus Tallinna Juudi Giimnaasiumi hoone sisse6nnistamine. siindmus oli laialt peegeldatud
nii kohalikes, kui ka velismaistes ajalehtedes - nii eesti-, vene- kui ka saksakeelseles
valiaannetes. sisse6nnistamise tseremooniast oli osa v6tnud umbes 130 inimest - linna teiste
koolide juhid ja tei$e vehemusrahvuste esindajad, samuli aukiilalised: Tallinna linnaoea A.
Uuesson, haridusminister A.. A.. Weiderman. Riigivanem K. pdts120 r6hutas oma
tervituskones et kohalik juutkond suutis vaga liihikese ajaga, poolteise aastaga, valmis
ehitada koolihoone, mis neitab juutide valmisolekut minna kaasa kultuurilise iilesehitustooga
Eestis. Muuseas Utfes ta jergmist: 'Teie <juudid - J.K.> olete vana kuftuuirahvas. Teie rahva
kannatus on sama vana kui rahvas ise. Kurbusega tunneme Teile kaasa, sest sama raske.la
kurb on ka meie rahva minevik olnud. /seseisev Eesf, on tahtnud oma tiiktusele peale uue.
parema, diglasema kona aluseks panna. Rahvastest lugupidamine, rahvaste 

'iguste
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austamine, see olgu meie nurgakiviks igavesti. Kasvagu ka siin koolis vabasid kodanikke, kes

0ksleisf aastaksd ja lugu peaksid. TeNitan Eesti Vabaiigi nimet! ...'121

Sisseonnistamise pidustused kestsid terve nedala. Nende raames toimusid peod ja

tantsu6htud (nii taiskasvanutele kui ka kooli 6pilastele), loterii, kontserdid. Koolihoone

sisseonnistamise puhul vermiti isegi malestuszetoonid, kuid peale mainimise

sisse6nnistamise kirjeldustesl22 pole neist midagi sdilunud. Olulise sUndmuse puhul tervitasid
gtimnaasiumi ja tervet Tallinna juutkonda eraisikud ning juudi organisatsioonid tervest
maailmast - tervitustelegramme saadeti Riiast, Kaunasest, Danzigist, Berliinist, pariisist.123

10.veebruaril tulid 6pilased koos oma 6petajatega rivisse v6eluna kooli vanast maiast uude
hoonesse. Jergmisel paeval algas Karu lanava uues koolimajas 6ppetiiri.12a

Juudi Afgkooli asutamisaktis oli mairgitud, et kooli 6ppekeeleks on "juudi keel, vajadusel
eesti vdi vene".125 Sama m6te oli ka gi.imnaasiumi loomisel. Kuid kummaski koolis ei
6nnestunud juudikeelse 6petuse kavatsusl kohe ellu viia. M6lema kooli 6ppekeeleks sai
alguses vene keel. Seda seletati asjaoluga, et paljudes peredes reagti paralleelselt juudi

keele - jidisiga just vene keelt. Lisame juurde - just nimelt vene keel oli kohalike juutide

suhtlemiskeeleks tsaariv6imu ajal - seda naitavad ka Linnaarhiivis seilunud dokumendid:
"Judaica'fondi vanem osa (umbes kuni aastani 1925) on enamasti venekeelne!
1920. aastate alguses polnud Eesti keel Eestijuulidele veel omaseke saanud.
Vdib aga tekkida kusimus - miks ei voetud 6ppekeeleks just nimett jidisit - rahva keelt?
Vastuse sellele kiisimusele leiame iildises kultuuriprotsessis, mis h6lmab tervet Euroooa
juutkonda kahe maailmas6ja vahel. Need protsessid vajavad edlisl uurimist ja sellepdrasl
kaesolevas tdds neid ei kasitleta. Mainime aga seda, et 1920.-1930. aastatel olid kogu
maailma juudid kaheks "leeriks' jagunenud. Perast I maailmas6da ning 1917. aasta
nn. "Balfuri deklaratsiooni", mis kinnitas juudi rahva 6igust oma rahvusliku riigi loomisele
Palestiinas, said juudid lootust oma rahvuskolde t6eliseks rajamiseks tolleaegsetele
Suurbritanniale kuulunud aladele. lisraeli pooldajad n6udsid ka piibliaegse juudiriigi keele -
heebrea ehk ivriidi, mida diasporaas k6nekeelena ei kasutatud, taas kasutuselev6tmist
(heebrea keeles peeti Jumalateenistusi ja kasutati religioossete traktaatide ja kommentaaride
kirjutamiseks). Sionismi tekkega muutus suhtumine heebrea keelde, seda modemiseeriti ja

hakati kasutama igapaevases elus - k6igepeall Palestiinas, sionistid kuulutasid ivriidi ainsaks
"auvaarseks" juudi keeleks.

Suurem osa Euroopas (hiljem ka Pdhja- ja L6una- Ameerikas) elavaid juute aga kasutasid
sajandite vaftel jidisit- keskaegse saksa keele l6una dialekti baasil tekkinud keelt, mis
sisaldas palju laensSnu nii heebrea, kui slaavi keeltest. Jidisis on kirjutatud hulk ilmalikku
kirjandust, on lekkinud omaperane kultuur. lvriidi pooldajad ehk hebreaistid aga nimetasid
jidisit "geto-keeleks" ja argooks, mis ei vaari tehelepanu ega edasi6ppimist.

' t ' 
*Vaba Maa", 5.02.1924.
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PiiUdes leida milline neist kahest on juutide rahvuskeel, peeti mitu konverenlsija

keelekongressi. Juudi kultuuriloos nimetatakse sellist keelelist vastuolu 'keelesdjaks". Selle
"s6ja' vastukajad olid tunda ka Baltikumis. Suurlinnades, kus elas palju juute, lahendati
probleem vaba valiku p6him6ttel - seal iegutsesid nii heebrea, kui ka jidisikeelsed koolid ning
k6ikidel vanematel oli v6imalus saata oma lapsed neile sobivasse 6ppeasutusse (naiteks

Riias tegutses enne Teist maailmas6da kokku 20 juudi kooli kus 6piti nii heebrea, .iidi5i, kui ka

vene ja isegi saksa keeles126, vdikesearvuline Tallinna juutkond ei saanud endale sellist
'toredust' lubada).

Vene keel jei Juudi ciimnaasiumi 6ppekeeleks kolmekumnendate aastate keskpaigani -
viimne venekeelne lend lopelas giimnaasiumi 1936. aastal, kuigijuba 1926. aastal avati
giimnaasiumis heebreakeelne klass. Esimene heebreakeelne lend lopetas kooli aastal 1937,
kuigi osa lastevanematest ja kooli 6pilastest polnud heebreakeelse 6petamisega n6us. 1928.
aastal lahkusid giimnaasiumist mitu pedagoogi, kes moodustasid jidisikeelse "Juudi

kooliorganisatsiooni". Selle organisatsioonijuurde loodi ka oma algkool, piiiiti isegi
gUmnaasiumiga konkureerida. Samal aaslal asutasid jidisistid ka oma lasteaia.

Nende veikeste jidisikeelsete 6ppeasutuste kohta on teada veelgi vehem, kui giimnaasiumi

eelkeiia - Juudi Algkooli - kohta. Fakte nende tegutsemise kohta dnnestus mul leida ainult
ajakirjandusest ja nende tepsus ja objektiivsus ei pretendeeri absoluutsele t6ele.
Teada on, et kool tegutses Vana-Viru tanavas, majas nr. 15. 1928-29 dppeaastal oli koolis
kaks klassi, milles 6ppis 30-40 last. Ulejergmisel dppeaastal avati ka kolmanda klassi. Selle
kohta leitud ajafehekuulutuses on lisatud, el'suw tehelepanu on koolis keskendunud eesti ja

saksa keefte 
'petamisele 

. Ieisesf k/assist a lates \petatakse ka vana-heebrea keef.l 27

"Juudi kooliorganisatsiooni" esimehena tegulses 1932. aastal keegi J. Jankelevitsch.
Organisatsioon pUfidis jeljendada "ametliku" juudi giimnaasiumi iegutsemisl - korraldas
jldiSikeelsele 6petajate kokkutulekuid, organiseeris lastele tiritusi ja kontserte, samuti suve-
(linna)laagreid. Kui 1920. aastate l6pus hakati Juudi ciimnaasiumi juures konaldama juudi

6petajate kokkutulekuid, teha seda ka jidiSistide koolijuures (isegi kuupeevad olid peaaegu

samad. 22.10.1929 toimus Juudi GUmnaasiumis Ule-eestiline juudi koolide konverents-

kokkutulek, "Juudi kooliorganisatsioon' kormldas oma iirituse paar oeeva varem...128
Kahe kooli iilalpidamine osutus Tallinna juutkonnale v6imatuks. 1930. aastate alguses
toimunud labir5ekimised kultuurinOukogus aitasid konsensuse saavutada - jidisikeelne kool
iihines giimnaasiumiga. Tekkisid paralleelklassid - heebreakeelsed A-klassid ja jidisikeelsed

B-klassid. Selle "paralleelsuse' vaslu oli haridusministeerium sest paralleelklassid n6udsid
lisakulutusi. Kuid jidisikeelseid klasse ei saadud kohe likvideerida, kuna 6pilased pidid kooli
l6pelama selles 6ppekeeles, millises nad olid alustanud. Heebrea- ja jidisikeelsed klassid
tegutsesid g0mnaasiumis kuni kooli sulgemiseni - 1941 . aasta juunis ldpetasid kooli kaks

r?6 Ul. Ilei'r:rr.ur: lk. 426.
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lendu.l2s Suhted ivriidi (nn. hebreaistide) /.a jidisi pooldaiate vahel olid pingelised.

Keelekusimustest silndisid sageli sellised lahkhelid, mida arutati isegi kohalikus eesti- ja

venekeelses ajakirianduses (ilhest vahejuhtumist gtimnaasiumi direktori ja tuntud

heebreakeelse luuletaja C.N. Bjaliku vahel kirjutasid isegi USA-S ilmunud juudi ajalehed!). 130

Olgu mainitud, et isegi parast koolide iihinemist jetkas jidisikeelne "Juudi kooliorganisatsioon"

vehemal maaral oma tegevust kuni aastani 1932.

Tekib ktisimus, kuidas sai 6ppekeeleks ivriit, kui juudisoost tallinlased ei kasutanud seda

kodukeelena? Vajalikke heebreakeelseid oskusi hakali juudi lastele andma juba 191 8. aastal

asutatud Tallinna juudi lasteaias. Lastaia asutajaks.ia iilalpidajaks oli juudi (tapsemalt fteldes

just nimelt "hebreaistlik") kultuuri- ja kasvatusselts "Tarbut'. Aastatel 1918-1933 oli selle

labinud kokku 90 last. ("Tarbuti' tegevusest tuleb juttu edaspidi, seoses seltside ja tihingute

tegevusega).

Nagu juba oeldud, gtimnaasiumi esimeseks direktoriks sai Shmarja Tamarkin, 1918. aastal

asutatud afgkooli juhataja. Varsti (25.01.1924.) vahelas ta valia Rafael Vydrin, kes taitis

direktori funktsioone kuni 01.08.1925.131 Samast paevast alates kuni 6ppeasutuse

legulsemise l6puni oli gilmnaasiumi direktoriks Samuel Gurin, kes kutsuti sellesse ametisse

Vilnos asunud Juudi 6petajate Seminari vahendusel Rumeeniast.l32

Mainigem, et S. Gurini elu ja 160 kohta on suhteliselt palju teada, eelkoige tenu tiitrele. Tema

eelkaijate kohta on aga teavet vahem. Kui S. Tamarkinit teame me peamiselt "Bialiku" seltsi

eestseisjana (vt. edaspidi), siis R. Vydrinist ja tema tegutsemisest kooli direKori ametikohal

polnud senini midagi konkreetset teada. Siiski 6nnestus mul leida iiks dokument, nimell Juudi

ctimnaasiumi direktori aastaaruanne, mis kooslamisaja iergi (30.04.1924) kuulub nimelt

R. Vydrinile. Nimetatud aruanne annab milmekiilgse iilevaade vastloodud gtimnaasiumi

esimese tegutsemisaasta kohta.

Aruande esimene osa jutustab giimnaasiumi tekkimisloosl ning selle seaduslikust

vormistamisesl. Teises osas rgegib aga R. Vydrin nendesl muutustest, mis oli ped€googilises

kollektiivis labi viidud uue direktori poolt.

KOigepealt kiilastas ta kevadsemestri ajal k6iki koolis toimunud tunde. Kiilastamise kaigus

leidis ta, et mitmed 6petajad ei sobi oma kohale. Osale neist pakkus direktor kas dppeaine v6i

klassi vahetust (naiteks hakkas endine fiiilsika ja mehhaanika dpetaja keegi hr. Karabanov

6petama poistele kesitttdd, endine algklasside vene keele opetaja hr. Birk hakkas opetama

joonistamist samades klassides). Osadel 6petajatel aga luli koolist lahkuda ning nendele

kohtadele kutsuti uusi pedagooge (saksa ja eesti keele dpetajad).133 Parast k6iki

Umberpaigutusi, oli giimnaasiumi dpetajate kollektiiv jergmine:

r2e E. Gurin-Loov: tk. 51.
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Tallinna Juudi GUmnaasiumi 6petajad R.Vydrini jiirgi
(1924.aasta aprill is)

Jidish
Heebrea keel
Vene keel (algklassides)
Vene keel (vanemates klassides)
Eesti keel (algklassides)
Eesti keel (vanemates klassides)
Saksa keel
Joonistamine (algklassides)
Joonistamine (vanemates klassides)
Kodulugu
Ajalugu
Juudi ajalugu
Loodus6Detus
Kasitdit (poisid)
Kasitdit (tudnrkud)
VOimlemine

M. Zhitomirski
hr. Rapoport
E. Gildebrant
S. Gildebrant
hr. Vestman
hr. Laufer
hr. Janentz
hr. Birk
hr. Rot
F. Agranovskaja
A. Peshkov
R. Vydrin
pr. Polotebneva
hr. Karabanov
pr. Podolskaja
V. Utehhin

Tabeli jargi voime margata, et gtimnaasiumis opetasid ka need, kes omal ajal tiiotasid juudi

algkoolis - 6petajad Zhitomirski, Agranovskaja, abikaasad cildebrandtid. Osa 6petajatest oli

eesti, osa vene rahvusest (1930. aastate tabelis oli mainitud ajaloo opetajana A. Peshkov

Vene Linnagumnaasiumi direktor; voimlemise opetaja V. Utehhini kohta vt. edaspidi,

spordiseltsidele piihendatud osas).

Markame, et tabelis polnud kirjas kdiki oppeaineid ja opetajaid. Neiteks on teada, et tol ajal

6petati giimnaasiumis ka fi.iUsikat ja maateadust. Laulmise tunde viis labi aga stinagoogi

iilemkantor J. Gurevitch.

Olgu mainitud, el R. Vydrin ise oli kooliuuenduste pooldaja. Oma aruandes vaidab ta, et

koolis senini toimunud 6ppettio oli sageli keskendunud rutiinsele tuupimisele ning 6pikute

tekstide 0mberjutustamisele. Sellist meetodi nimetas R. Vydrin passiivseks ning rahutas

vajadust see asendada aktiivsega. Selle kohta kirjutas ta jergmist: "...'petamise pdhiosa

peab toimuma mitte kodus (6qku lugem,se, vaid k/assis.. .Sellise meetodi pooldajaid leidsin

ma apetajate seas peis palju ning mitut 
'ppeainet 

- vene kijandus, maateadus,

bodusApetust, juudi ajalugu - v1ib \petada ilma \pikuta ja koduste Ulesanneteta...'134

Suurtahelepanu pooras R. Vydrin ka ekskursioonidele, milles negi ta aktiivse 6petamisviisi

tdhtsat osa. Tema aruande jargi ktilastasid vanemate klasside 6pilased 1924. aasta

kevadsemestri ajal naitust "lnimene" ning teisi loodus6petuse kursuses ettenahtud naitusi.

Eesti ajaloo 6petamisel organiseeriti ka .ialutuskeike labi Tallinna vanalinna, joonistamise

6peta.iad korraldasid kunstineituste kUlastamist.l3s Margime, et kooli6pilaste ekskursioonide

traditsioon ei kadunud hiljemgi. Vastupidi, 1920.-30. aastatel konaldati giimnaasiumi dpilade
jaoks ekskursioone isegi val,apoole Eestit, naiteks Poolase. Selle ekskursiooni keigus

kiilastasid vanemate klasside 6pilased Varssavi, kus tol ajal eksisteeris maailma suuruselt

teine juudi kogukond ning Vilno, mida nimetati Leedu v6i isegi Euroopa Jeruusalemmaks,

kuna ta oli lda-Euroopa juutide kultuuri keskus. Nagu kirjutas ajaleht 'Vaba Maa", tutvusid

r3'TLA. Fond 1387. Nim. t. s. 137.
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ekskursandid "juudi ajalootiste malestistega ja juudi rahva eluga".136 Tollaegne gumnaasiumi

direktor S. curin kirjutas haridusministeeriumile, et ekskursioon polnud m6eldud l6bus6iduna,

'vaid sellel on Apihste arendamise siht".137

Sama aruande viimases osas raakis S. Vydrin ka rahvuslikust kasvalusest. Suur tehtsus

selles on ajaloo dpetamisel (ise ta 6petas juudi ajalugu). Selle kohta kirjutas ta jergmist:

".. .Minu jaoks on kahtlemata selge, et meie laste rahvuslik eneseteadvu$ vAib kujundada

ainult oma rahva suure mineviku mitmekulgse 
'petamise 

jargi. Meenutacles minevikku,

tunnevad lapsed atmastust oma rahva vastu ning usku tema tulevikku. Oma rahva ajaloo

tundmine virEItab last vaimses rnoffes sama palju nagu tema fi)Asilist vormi tugevdab

v1imlemine.".1s8 Samas lisab ta juurde, et juudi ajalugu hakatakse koolis dpetama 7.

6ppeaastast alates ning selle sihiks on "0petada last m6tlema ajalooliselt, kasutades ajaloolisi

analooge, ning ennast valjendama ajaloolisi kirjandeid kirjutacles".ls

Raske on oletada, millisel ftohjusel R. Vydrin lahkus direktori kohalt. Kuna perast 1925.

aastat ei esine lema nimi ei ajakirjanduses ega juudi kirjavahetuses, vdime oletada, et ta

Eestist emigreerus.

01.08.1925. a. sai Tallinna Juudi Gfimnaasiumi uueks direktoriks Rumeenias asunud

veikesest juudi linnakesest (vt. edaspidi) Novo-Sulilast tulnud Samuel Gurin. Temast on pAris

palju jutlu E. Gurina-Loovi raamatus. Olemas on ka S. Gurini enda poolt koostatud

autobiograafia (kuni aastani 1921), mis on senini ainuft kesikirja iihes eksemplaris ja ootab

veel avaldamist. Et mitte dubleerida nende allikate materjale, annan siin ainult liihikese

tlevaate selle silmapaistva isiku elu ja tegevuse kohta.

S. Gurin siindis 28.'l1.1888 Brest-Litovski linnas. Oma 6pinguid alustas ta hederis ning

seejerel jatkas algkoolis. Kodulinnast lahkus ta varakult, Kisinjovi pogrommi ajal (1903) osales

ta juudi omakaitses, seejarel siirdus Odessasse ning seejereljai lopuks pidama Varssavisse,

kus astus 1906. aastal giimnaasiumi. Kolme aasla perast asus ta oppima Varssavi Ulikooli

ajaloo-keelte teaduskonna aialoo osakonda, mille lopetas 1912. aastal magistrina.la0

Ulikooli l6petamisele jergnevat perioodi v6ime nimetada S. Gurini elus rennuaastateks -
noorel juudisoost 6petajal oli raske tsaariaegsel Venemaal tOOd leida. Esimese maailmas6ia

algul v6eti ta Vene s6javekke.1a1

Aastast 1916. elas S. Gurin Bendero linnas praeguses Moldovas. Seal sai la 6petaja koha

kohalikus gtimnaasiumis, kus toiiias kuni aaslani 1919. Siis tuli tal linnast lahkuda, kuna

rumeenlaste poliitiline politsei hakkas teda kahtlustama koostoos sotsialistidega. Siis siirdus

ta juba eelpoolmainitud veikesse Stef/isse Novo-Suli,tasse, kus 6petas lapsi kohalikus koolis

aastani 1925. Sellel aastal pakuti talle uut ttidd, nimelt direktori ametit kahe aasla eest

Tallinnas avatud Juudi Giimnaasiumisse. Pakkumisele vastas ta jaatavalt ning sama aasta

ttt samas.
'tu'vaba Maa". 18.01. 1928.

-ts. UUnn-LOOVI tX. ) /.
r38 TLA. Fond 1387, Nim. t, s. 13?
'tt samas.
rao E. Gurin-Loov: lk. 78.
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augustis saabus koos oma naise ja tiitrega Tallinnasse.la2 Raske on ette kujutleda, kuidas tal

dnneslus nii kiiresti kohaneda taiesti uutes tingimustes - v66ras linnas v66ral maal, mille

p6liselanikud ning ka kohaliku juutkonna mentaliteet erines Poola ja Rumeenia vaikelinnade

miljdttst- Kuid juba aasta parast uuele kohale saabumist - 08.09.1926 sooritas S. Gurin eesti

keele eksami ning 08.08.1928 sai ta Eesti kodakondsuse.la3 27. .iaanuarist 3. veebruarini

1932 sooritas ta ka Tartu Ulikoolijuures keskkooli 6petaja kutseeksami.laa Juudi

Giimnaasiumi direktorina ttititas ta Tallinnast evakueerimiseni aastal 1941. Parast s6da

pddrdus ta Tallinnasse tagasija tootas erinevates keskkoolides aialoo opetajana ning oli

iihtlasi Vabariikliku 6petajate Taiendusinstituudi ajalookabineti rajaja ja esimene juhataja.

66-aastaselt kaitses S. Gurin vailekirja ia asus toole Tallinna Pedagoogilise Instituuti, mis jaigi

tema tddmehetee viimaseks verstaDostiks - 16.10.1956 ta suri.

Pole kahtlust, et S. Gurin oli iiks neist inimestes, tanu kellele olijuudi kultuunelu sdjaeelses

Tallinnas oma ilme saanud. Peale ametliku too tegeles ta aKiivselt kohaliku juulkonna elu ja

tegevuse uurimisega. Ta koostas kogumiku'Juudi vahemusrahvuse stalistika Eestis" (1935),

esines tihti ettekannete ja loengutega juudi seltsides. 1930. aastate keskel puiidis ta hakata

valja andma pedagoogilist ajakirja - esimest selleteemali$ veljaannet Eesti juutkonna

kultuuriloos (vt. edaspidi juudi ajakirjanduse pealUkki).

Peale S. Gurini tddtas Juudi Giimnaasiumis ka teisi andekaid ja kogenud pedagooge.

Nende, 1930. aastatel tegutsenud haridustegelaste loetelu v6ime leida E. Gurin-Loovi

raamatust. Kokku on selles loetelus 34 nime. Suurem osa neist olid juudid, kuigi on esindatud

ka teisi rahvusi. Niisiis opetas tol ajal gtimnaasiumis 20 juudi, 8 eesti, 4 vene ning 2 baltisaksa

rahvusest 6petajat (neist iiks, M. Sauerbrei t06tas isegi kooliinspektorina). Rahvusvahelise
pedagoogide kollektiivi vahel valitses taielik Uksmeel - mingeid probleeme rahvuslikul pinnal

ei eksisteerinud. Muidugi 6petasid teiste rahvuste esindajad iildaineid, otseselt juute

puudutavaid 6ppeaineid 6petasid juudid kas heebrea vOijidisi keeles (lisame juurde, et ka

1930. aastatel ttidtasid giimnaasiumis samad dpetajad, kes omal aastal algatasid uue kooli

loomist - need olid E. Gildebrandt - vene keele, M. Zhitomirsky - heebrea keele, V. Utehhin -
v6imlemise 6peta.ia ning S. Tamarkin, giimnaasiumi esimene direktor, kes hiljem 6petas

.iidishi ja ivriidi keelt).14s

Sama nimekirja jergi selgub, et 1930. aastate teisel poolel 6petati 6ppeasutuses jargmisi

oppeaineid: jidis, ivriit, eesti, vene, saksa, inglise keel, juudi- ja oldajalugu, fitosoofia,

matemaatika, fiiUsika, loodus6pelus, keemia, majandus6petus, joonistamine, kesitd6,

riigikaitse6petus, v6imlemine muusika ja laulmine.l6

Nende 6ppeainete loetelu neitab, et giimnaasium oli eluj6uline ja konkurentsivoimeline

oppeasutus, mis andis oma dpilastele nii rahvuslikku kui ka tildharidust. pole kah ust, et

'1'E. Gurin-Loov; lk. ?9.

'42 E. Gurin-Loov: lk. 80.
'"t Sarnas.
rao E. Gurin-Loov: lk.8l.
r45 E. Gu-rin-Loov: lk. l0l.
'oo satnas.



tolleaegsele Tallinna koolide vahel oli ka Juudi Gtimnaasiumil oma kindel koht ja hea nimi.

Kooli loogiline areng katkes 1941 . aasta sogisel seoses Tallinna vallutamisega natside poolt

(vOrreldes teiste juudi kultuuriasutuslega 'vedas' gUmnaasiumil rohkem - teda ei suletud

ndukogude v6imu poolt, loimus vaid nime vahelus ning heebrea keele keelustamine

6ppekeelena). Parast Teist maailmas6da ei tulnud juudi kooli taasavamine enam k6ne allagi

- uuesti avas ta oma uksed alles 1990. aastal. Kuid niiiidse oppeasutuse ajalugu jeeb antud

uurimuse raamidest velja.

Tuleme ajaliselt tagasi ning rdagime gUmnaasiumija selle 0pilaste igapeevasest elust.

Vastavalt juudi tavadele, ei toimunud koolis laupaeviti 6ppetood, ktill aga 6piti piihapaievadel.

6ppettirid ei toimunud giimnaasiumis ka olulisematel juudi usupiihadel.

6pilased kandsid koolivormi - tutarlastel olid tumesinised baretid mida ehtis valgest lindisl

kolmnurk, poiste miits oli aga sinine. Gtimnaasiumil oli ka oma lipp, mille vervid olid nagu

tanapaevasel lisraeli riigilipul - sinine ja valge.1a7

Paljud opilased osalesid sionistlike noorsoo-organisatsioonide ldds. Nimetagem neist
"parempoolsete' organisatsiooni .Beitaf ja sotsialistliku kalduvusega "Hashomer Hazaid'.

Seetottu pole pohjust imestada, et l930. aastatel siirdusid mdned giimnaasiumi endised

6pilased Palestiinasse. Olgu mainitud, et sionistliku liikumise juhid kiilastasid 1920.-30.

aastatel Tallinna ning pidasid konesid ka koolilastele (nimetagem siin'Beitari" loojat

V. Z. Zabotinskit, kes kais Tallinnas nahtavasti isegi kaks korda ning 1933. aastal Tallinna

kiilastanud D. Ben Gurioni - tulevast lisraeli peaministrit). Kooli administratsioon koos

lastevanemate komiteega piiiidsid nehtavasti keelustada 6pilaste osav6ttu erinevate

poliitiliste kalduvustega noorsoo-organisatsioonide legevusest, kuid asjatult. Tollaegses

perioodikas nimetati Juudi Gi.imnaasiumi 'Tallinna k6ige politiseeritumaks kooliks" -

etteheiteid selle kohta sai S. Gurin korduvalt ka haridusministeeriumist.l€

Samal ajal tegutsesid gUmnaasiumis ka teised koolilaste organisatsioonid, millede suunitlus

oli poliitikast kaugel. Nimetagem siin kasvdijuudi spordiseltsi "Makkabi" mille koostoO kooliga

oli vega tihe. Samuti opilaste klubi, millest on juttu ka E. Gurin-Loovi raamatus. Seal

mainitakse, et 1930. aastate keskel loodi koolis jidisikeelne klubi, kus nii oma kooli lapsed kui

ka teised Tallinnas elanud juudid koos aega veetsid.las Omalt poolt v6in juurde lisada, et see

klubi ei olnud esimene - artikli esimese Juudi Gumnaasiumi oDilaste klubi kohta onnestus mul

leida koolis ilmunud ajakirja "Kooli teataja" veergudelt (kokku oli aastate vanel ilmunud

6pilaste 7 erinevat ajakirja -ajalehte. Nende kohta tapsemalt perioodikale ptihendatud osas).

Kooli klubi asutati 1925. aasta septembris uue direktori (s.1. S. curini) soovitusel. Selle

liikmeteks voisid olla ainult Juudi Giimnaasiumi opilased. Klubis oli 5 sektsiooni - fiiiisika-

keemia-, tisleri-, spordi-, ajaloo-kirjanduslik- ja draamasektsioon. Hiljem loodi ka

lantsusektsioon. Klubi esimeheks valiti vanema klassi 6Dilane B. Eidusi.l50 Suurimaks

saavutuseks v6ime lugeda kooli ajakirja loomist, sellest leiame huvitavaid fakte tolleaegse

rar Lipu pilt 6nlestus mul leida koolis ilmunud ajakila "Bejt-Sefer/"Unzere Shul" kaanelt.
r'8 E. Gurin-Loov: lk. 45.
rae E. Gurin-Loov: lk. 58.
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Juudi GUmnaasiumi elust. Aiakirja juurs peame siiski merkima 6igekirja oskuse puudulikkust

(pean silmis venekeelseid valjaandeid).

Peale gUmnaasiumi ja eelpoolmainitud jidiSistliku 'Juudi Kooliorganisatsiooni" algkooli,

dppisid Tallinna juudi lapsed ka linna teistes - eesti, saksa ja vene koolides. Olemasolevate

andmele baasil vdime me vdrrelda ainult Eesti koolides ja Juudi Giimnaasiumis 6ppivad laste

arvu. Need olid suhteliselt v6rdsed - aastatel 1923-1939 6ppis giimnaasiumis kokku 4084

6pilast, eesti koolides aga 4414.151

Lapsed, kes ei 6ppinud juudi koolis, kaisid oma rahva traditsioonide ja religiooni kohta

teadmisi saamas Eesti iilemrabi Abba Gomeri iuures. kes andis oma kodus. Narva maanteel.
judaismi ja ajaloo tunde.

Selle peatuki l6petuseks tahaksin mainida veel iihte 6ppeasutusl, mis oli m6eldud eelk6ige

teiskasvanuile - Tallinna Juudi Rahvaillikooli. Selle asutamist arutleii kultuurivalitsuses 1932.

aasta 16pul. Jergmise aasta jaanuaris algas ka 6ppetod. 'Postimehe' artiklis kirjutatakse Juudi

Rahvaulikooli 6ppekava kohta jergmist.' " ...On efte nAhtud loengud, neiteks eesti ja juudi

ajaloost, eesti, juudija heebrea kiiandusest jne, keefte 6petamine (heebrca, juudija eesti

keel), eiseminar heebrea ja juudi keeles, ning ida praktilisi alasid: kirjavahetus (eesfija

saksa keeles,,, raamatupidamine, masinakiiutamine, kiirl<ii jne. 
'petus 

algab esmaspaeval,

30. jaanuarit, semesti l6pp sama aasta 3.mail)..."152

Rahvaiilikooli pidulik avamine toimus 29. jaanuaril Juudi GUmnaasiumi aulas. Aktusel

esines loenguga leemal "Jehuda ha-Levi <varakeskaegne hispaania juudi luuletaja - J.K.>

tehtsus rahvuslikus kirjanduses" W. Latzki-Bertolda, Riia suurima juudi ajalehe "Frimorgn'1

peatoimetaja.l53

Uldloengud peeti igal piih€paeval kas Juudi Seltsi Uhingu v6i "Bjaliku" iihingu ruumides;

teistel aladel - iga peev Juudi Giimnaasiumi klassides.l5a 1933. aasta esimesel poolel ilmusid

venekeelses a.ialehes teated rahvaiilikooli loengute kohta, kuid uuel oppeaastal neist enam ei

kiriutatud. Raske on oletada, millisel pdhjusel lopetas rahvaiilikool oma tegevuse nii kiiresti.

Suure t6enaolisusega v6ime arvata, et iiheks pdhjuseks oli finantside puudumine.

Taiskasvanute 6petamisega tegelesid samaaegselt erinevad seltsid ning iihingud, kes oma

liikmetele igasuguseid kursusi konaldasid. Kuid nende tegevus on juba jargmine teema.

Tallinna juutkonna kooli- ja hariduselu kasitleva peatUki 16petuseks tahaksin veelkord

rdhutada - meie poolt labi vaadatud ajavahemikul kais kohalik juutkond lebi kultuuriajaloolise

tee religioossetesl kogudustest vahemusrahvuseni. Sellest protsessisl vottis osa ka Juudi

Gtimnaasium, mis kasvatas juutide uue polvkonna - inimesed, kelle rahvuslik eneseteadvus

oli kujundatud mitte religiooni, vaid oma rahvusliku kultuuri baasil. Vaatamata sellele el

6ppeaine nimetusega 'juudi kultuurilugu' ei olnud Juudi Giimnaasiumi tolleaegsetes

6ppekavades, tegutses giimnaasium asutusena, mis sailitas juudi kultuuri ja kandis seda

r50 "IIlxo,rrxrd seqrrmx" - Jl! 3 (1926)
't' E.Gurin-Loov: lk. 88-89.
I 5? *Paevaleht:'. 29.0 l. 1933.

't' samas.
''o samas.
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edasi. Juudi Giimnaasiumi osatahtsus kohaliku juutkonna kultuuriloos on suur ja mahukas

ning selle edasine uurimine v6ib pakkuda uusi leide ja avastusi.

4. 1918.-1940. aastatel Tallinnas tegutsenud juudi kultuuriseltsid

ning Uhingud.
Selles peattikis tahaksin raakida Tallinna luutkonna kultuurielu k6ige

tAhelepanuveersematest avaldusvormidest - juudi kultuuriorganisatsioonidest, sellsides .ja
Uhingutest.

Rohkem kui 2000 aastat diasporaas elanud juudi rahvas moodustas igal maal oma rahvus-,

usu-, ja kultuuriidentiteedi sailitusvormi - juudi koguduse. Oma klassikalises variandis kujutas

see enesest omataolist "riiki riigis", mille Uhiskondlikku tiiiipi v6ime nimetada teokraatiaks, kus

v6im oli koondalud usutegelasle katte. Teistmoodi ei saanudki see olla, sest lgapeevast elu

reguleerivaks dokumendiks, omataoliseks pdhiseaduseks ja "portatiivseks kodumaaks155" oli

kommentaaridega Piiha Kiri ehk Toora ning Talmud.

Nii poliitiliste, kui ka usuliste piirangute annulleerimine juulidel, koos iileeuroopalise

valgustusaja filosoofia levikuga, hakkas seda range struktuuriga kogudust hevitama_ Laene-
Euroopas sai see protsess hoogu Prantsuse Suure Revolutsiooni (1789) ajal; lda-Euroopasse
ja Vene Keisririiki jOudis alles 19. sajandi keskel. Juutide lraditsioonilistest keskustest

kaugemal olevas Tallinnas vOime "Haskala" ehk juudi valgustusliikumise alguseks pidada

veelgi hilisemat aega - 1 9. sajandi kolmandat veerandit.

Traditsioonilise, religioosse elukultuuri asemele tuli uus kultuuritiiiip, mida me v6ime

nimelada "uue ajastu" kultuuritilUbiks. Kui senise elu pdhiliseks avaldusvormiks oli religioosne
tegevus - palvetamine, judaismi koigi 613 kdsu igapaevane punktuaalne taitmine, pUhade

tekstide uurimine, annetamine ja heategevus, siis niiiidsesse ellu see enam ei sobinud. Mitte
ainult Tallinna voi Eestimaa, vaid lerve maailma juutkonna ette kerkis ktisimus: "kas me

uuenevas maailmas ikka oleme juudid?" Uhe vOimalikest vastustest pakkus sionism, mis
kuulutas oma eesmargiks juudi riigi taastamise. Sionistide arvamuse jdrgi on ainsaks kohaks
maailmas uuesti loodud juudi riik, kus on vdimalik oma kultuuri ja rahvusidentiteeti mitte ainult

sailitada, vaid ka arendada.

Tolleaegse juutkonna jaoks olid sionistide vaated liiga radikaalsed. Piiiides oma identiteeti

siiilitada ja arendada votsid nad iile oma kristlike naabrite kogemusi_ Vabatah ikud seltsid ja

Uhingud, mis 18.-19. sajandil asendasid Euroopas endisi korporatiivseid riihmitusi - gilde,

tsunfte, seisuseid - said uuteks kultuurikolleteks. Samane protsess hakkas varsti levima ka
juutide seas. Just nimelt vabad assotsialsioonid, kuna nendega 0hinemine toimus

individuaalse vaba valiku alusel mingite (antud juhul - rahvuslike) huvide teostamise nimel,
said uue aja juudi kultuuri- ja rahvusidenliteedi p6hilisteks avaldumisvormideks.

Meie poolt vaadeldava ajavahemiku ve[el tegutses Tallinnas rohkem kui 30 juudi erinevat
organisatsiooni. Juudi kultuurielu kesitlemine jeeb poolikuks kui me neist m6ndagi lahemalt ei

'" f. feiiHc. " fIpn3HaHKr ". UI{r. no: (EBpeiicKxe aQopr3Mro>. Mocxra. l99l: crp. 18.
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vaatle. Pdhitahelepanu pOOrame aga nendele organisatsioonidele, kes seadsid oma

eesmergiks juudi kultuuri seilitamise .ia edasiarendamise. Oma vaatlust alustame seltsist,

mille tegevuse kohta on tenaseni k6ige rohkem materjali sailinud. See on Chaim Nachman

Bjaliku nimeline Juudi Kirjanduslik-Dramaatiline Selts.

Chaim Nachman Bjaliku nimeline Juudi Kirjanduslik-Dramaatiline Selts

Oma juttu Tallinnas tegutsenud juudi kultuuriseltsidest alustan iihe silmapaistvama

organisatsiooni too kirjeldamisega, mis antud uurimuses kesitletud aastatel mangis suurimat

rollijuudi kultuuri tutvustamisel ning edasiarendamisel. Selleks on Ch. Nahman Bjaliku

nimeline Juudi Kirjanduslik-Dramaatiline Sells, mida igapeevases k6nekeeles, tolleaegses

ajakirjanduses ja isegi seltsi siseses kirjavahetuses nimetati lihtsalt "Bjaliku-seltsiks' ehk
"Bjalikuks'.

'1918. aastal asutatud juudi kirjanduslik-dramaatiline ring sai oma nimetuse tuntud juudi

kirjaniku ja luuletaja Chaim Nachman Bjaliku jargi (1873-1934; Ukraina - lisraet), keda
peetakse i.iheks silmapaistvamaks modemse heebreakeelse kirjanduse suurkujuks.ia ivriidi

kui igapeevase ja kirjandusliku keele propageerijaks.ls6

Vehem on aga teada, et ringi esimesel (v6i vdhemalt esimesel protokollitud) koosolekul
pakuti or0anisatsioonile ka teisi nimelusi, peamiselt heebreakeelseid vdi mOne pUha Maa
geograafilise paigaga seotud - naiteks 'lsrael', 'Karmiel" (megi lisraeli pbhjaosas),'Ha-

zomed (moonutalud heebreakeelne 'Laulja'), 'He-kavef("S6befl. Pakuti ka 0he teise
populaarse juudi kirjaniku nime - Jitzhok Leibush Peretz (1852-1915; Poola), kes Bjalikule
vastupidi eelistas jidi5it.157 Osa ringi liikmetest ei tahtnud Uldse mingit 'spetsiifilist" juudi

nimelust, kaldudes neutraalsele nimetusele 'Muz" (v6rdle saksakeelse s6naga Musse;.158

Healetamise lulemusel v6itis'Bjalik", mis sai 34 heEilt ('Karmielile anti vastavalt 30 ja ,,Muzile

27 haa[)15s ia selle nimetuse all tegutses kirjanduslik-dramaatiline ring (hiljem ka selts)

rohkem kui 20 aastat. Seltsi leisel koosolekul otsustati saata tervitustelegrammi Palestiinasse,

Ch. N. Bjalikule.lm Tuleb mainida, et 3o.aastale keskel, seoses "keelte s6jaga" ja poliitiliste

siimpaatiate muutumistega taheti selts iimber nimetada, sest Palestiinas elanud kirjaniku nimi
sai seltsi liikmete silmis'liiga sionistlikuks'. Sel ajal Umbemimetamist siiski ei toimunud.

Nimetus tuli seltsil vahetada perast Eesti okupeerimist N6ukogude Liidu poolt 1940. aastal -
'kodanliku" Ch. N. Bjaliku nimi vahetati Solom Alejchemi vastu161, mis oli uute v6imude poolt

heaks kiidetud ja oli "ainsaks lubatud juudi kirjanikuks" NSV Liidus. Peale seda nimetati setts
Umber "rahvamajaks', millena endine "Bjalik" tegutses kuni oma sulgemiseni 1940. aasta

detsembris.

''u_nAlrrorro.trr *pIrrcroft ,rr.nepary?bD - MocxBa, t999; crp. 563
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Vaatamata sellele, et seltsi (tol ajal veel ringi) esimene protokollitud kokkutulek toimus

191 8. aasta algul, on mdningaid vihjeid, et ta hakkas tegutsema juba eelneval aastal.

K. JoKoni andmete jeryi oli selts asutatud 1917. aaslal.162 selts ise pidas oma 20.

aa$apaeva juubelit 1938. aastal. Samal aastal ilmunud venekeelne ajaleht (Befix AHe)

mertis, et "Bjalik'oli vel.ia kasvanud 1917. aastal asutatud sionistlik-sotsialistlikust ringist. Kui

artikli andmed on 6iged, siis tuleb merkida, et liikmete poliitilised kalduvused olid vaga kiiresti

kadunud. Ringi 1918. aasta pohikirja proiektis ja jargmisel aastal notariaalselt kinnitatud

p6hikirja variandis ei olnud tihtegi vihjet ei sionismile ega sotsialismile. Toenaolisem on

versioon, et "B.ialiku" eelkeijaks oli veel tsaariajal asutatud "Juudi Heategev Selts', mille juures

tegutses aastatel 1906-07 draamaring. Ringi eesseisjaks oli A. Rochlin, kes mangis olulist

rolli juudi kultuurelus veel hilemgi. Draamaringi eesmergiks oli tutvustada Tallinnas elanud

iuute juudi kirjanduse ja kunstiteostega, milledes kasitletakse juutide elu. Sinna koondus hulk

noori andekaid harrastusneitlejaid, kes, tegutsedes Tallinna Juudi Koguduse neitetrupina,

saavutasid liihikese ajaga hdid tulemusi.l63 Neiteks 1907. a. purimi puha ajal (orienteeruvalt

veebruar-mads) lavastati nende pooI Solom Aleichemi komoddia "Zuseit und Zuspreit".ls

Esinejate hulgas oli ka tolleaegse Juudi Algkooli dpetaja, hilisem 'Bjaliku' aktiivne tegelane ja

esimees S. Tamarkin (25 aastat hiljem lavastati sama komtiodia korduvalt juba 'Bjaliku' poolt.

Huvitav on fakt, et S. Tamarkin mangis jelle laval, niiiid muidugijuba teises osas

Raske on delda, kui kaua neitering tol ajal koos ptisis. V6ime ainult oletada, et

eelpoolmainitud komdodia eijeanud tal ainukeseks lavesluseks. Teada on, et "Bjaliku" uutele

ruumidele piihendatud aktusel 08.03.1919. a. pidas kunagine ringi esimees A. Rochlin k6ne

Tallinna juudi lavakunsti arenguloost.l6s Kahtlane, et terve ettekanne oli piihendatud ainult

iihele etendusele!

Raagime siis "Bjaliku" tegevuseesmarkidest, milledest on vastavates dokumentides

p6hjalikumalt juttu.

"Bjaliku" p6hikirja vanem variant perineb aastast 1918. See on kesitsi kirjutatud venekeelne

tekst, mida on mitu korda parandatud. Juba selles mustandis oli formuleeritud seltsi

eesmergid ja tegevusalad.

Seftsi p6hisihiks nimetali "juudi knanduse ja kunsti arendamist Tallinnas ja (Harju - ?)

maakonnas".l66 Selte eesmergi teosfamfseks pidi s efts "velja andma ja tevitama raamatuid,

asutama raamatukogu, lugpmissaali, fteatilava ja muuseumi...". Peale selle kavatseb selts
"kirjanduslikke ja teaduslikke Ahtuid konaldada, samuti organiseeida igasuguseid kursuseid

muusika- ja nlftekL.rnsfioskrste dpefa miseks .. .".167

Peeb merkima, et kollektiivi tegevuskava oli ulatuslik ja mitmekiilgne. Selge on ka selle

realiseerimatus -on ju arusaadav, et revolutsioonist laostatud ja Saksa armee poolt

r6'? K. Jokton. lk. 14
163 A. Liebntann: lk. 72
t64 *Bjaliku" juubeliviiljanne.Tln, 1933: lk. 4.
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okupeeritud Tallinnas ei olnud materiaalset baasi selliste asutuste nagu juudi teater vdijuudi

muuseum, asutamiseks. Arusaamine nende suurte plaanide teostamatusest ei tulnud kiiresti

- ka.iergmise, 1919. aasta pohiki4as on "Bjaliku' 0uba seltsi) eesmdrgid ja tegevuse sisu

piistitatud samaselt.

Toome siin ara 'Bjaliku-nimelise Juudi Kirjanduslik-dramaatilise Seltsi" pOhikirja eestikeelse

variandi, mis oli 1919. aastal notariaalselt kinnitatud. Vdime oletada, et 1919. aasta variant

pole muutunud ka hiljem, vehemalt ei leidnud ma Linnaarhiivi tondidest 'Bjaliku' pohikirja

hilisemaid variante. Ka seltsi kirjavahetuses ning perioodikas ei leidunud kordagi vihjet

pdhikirja muutmise kohta (velja arvatud 30. aastate lahkhelid nimetuse parast).

Eesmarkide ja nende saavutamise kohta on 1919. aasta pohikirjas Oeldud jergmist:

"51 Tallinna Juudi kiianduslik-dramaaf,7,ne Se/fs asutatakse juudi kidanduse ja kunsti

are ndamiseks, Ievitamiseks ja teadus/ikuseks uuimiseks.

52 Oma sihtide kdttesaamiseks annab sefts velja ja levitab juudi kirjandusse la kunslisse

puutuvaid rcamatuid ja ajakiiu, asutab raamatukogu, lugemistoa ja muusemi; paneb toime

teadulisi ja kirjanduslisi koosolekuid, 1htuid, ettelugemisi ja kursusi; arcndab laulu, muusikat
ja juudikeelset etenduskunsti; paneb toime teatietendusi, kontsette ja juudi rahva pidusi ja

koosolekuid.'168

Seltsi kuuluvuse kohla on aga deldud niimoodi:

"SS Seltsi liikmeteks vdivad olla mAemast soost isikud, kes 18 aastat vana saanud.

SO l.lusi liikmeid vletakse vastu juhatuse pooft kahe...liikme soovitusel."l6e

Siin veerib mainimist asjaolu, et selts oli avatud nii meestele kui ka naistele, mis ei olnud

omane endistele juudi heategevusseltsidele ja teistele Uhingutele. Vaatamata sellele

spetsiaalsele punktile, koosnes "Bjalik" (vOi vahemalt selle juhatus) oma tegevuse ajal

valdavalt meestest.

P6hikirjas on era toodud ka seltsist lahkumise tingimused:
"S 10 Seltsi liikmed, kes oma tegevusega ehk kAbmata elukommetega seftsile kahjulikud,

v'ivad Utetitctse koosoleku pooft kinnise hdeletamise tebi seftsist vetjaheidetud saada."170

P6hikirja jergi oli seltsil kdik juriidilise isiku 6igused ja oma pitsat. Seltsi sissetulekutena olid

kirjas liikme- ja sisseastumismaksud, kingitused, sissetulekud, mis on saadud organiseeritud

k6neOhtutesl, kontsertidest, teatrietendusest ja leisesl ettev6tmistest. Tihti polnud need rahad
piisavad ja seltsil tuli abi paluda nii rikastelt juulidelt, kui ka Eesti Vabariigi riiklikelt kultuuri

toetavatelt organisatsioonidelt (neiteks oma 15. a. juubeli puhul 1933. aastal sai 'Bjalik"

rahalist toetust Riiklikult Kultuuri Fondilt). 17r

Pikka eega ei olnud seltsil oma ruume. Esimesed koosolekud peetijuhuslikes kohtades v6i

seltsi liikmete isiklikes korterites, naiteks esimene kokkutulek toimus Letlaste Seltskondlikus

Uhingus (Narva mnt.13), teine - esimehe korteris aadressil Viru (TnxHnHar) 16-.4.

' t{ TLA. Fond 1382. Nim. l. s. 5
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Kolmandal koosolekul otsustati seltsi vajadusteks Uiirida kahetoaline korter. Tolleaegsete

majanumbrite jargi asus "Bjaliku' esimene alaline legevuskoht aadressil R0titli (PbtqapcKas)

1 5-2. UUr, mis algsete kokkulepete jargi oli 100 rubla, suurenes varsti inflatsiooni t6ttu ja

muutis ruumid RiiUtli tenaval seltsile kallimaks. Saksa okupatsiooni ajal tegutses "Bjalik'koos

"Juudi Noorsoo ringiga" samades ruumides aadressil Lai tn. 28. Sinna jei ta kunijergmise

aastani. 17.02.1919 kolis selts jelle ja tema tegutsemise aadressiks sai Lai tn. 5. Kolimise

tehistamiseks organiseeriti uutes ruumides pidu (08.03.1919. a.). Laial tanaval tegutses

"Bjalik' suhteliselt kaua - kuni aastani 1926. Selle perioodiga on seotud huvitav (ia taiesti

tundmatu) fakt meie numismaatika ajaloos - aastal 1922 trukkis "Bjaliku" selts oma rahatehe

(nn. privat- ehk notgeld) sisemiste vajaduste tarbeks, mis kandis seltsi tolleaegset aadressi.

"Bjaliku" not-gte/di kohta pole andmed iiheski Eesti rahakaibimi$ kesitlevas raamalus, selle
pildi ma leidsin 1933. aasta jidisikeelsest almanahhist, mis oli puhendatud seltsi

15. aa$apeevale. Aastast 1926. tegutses selts Niguli$e tenaval, majas nr.13. Selles maias ei

olnud normaalset lava ega monda suurt ruumi, seeperast kasutas selts etenduste jaoks Juudi

Giimnaasiumi aulat. Ruumide kitsikuse t6ttu hakati 1930. aastate alguses arutama v6imalust

kolida mdne teise juudi organisatsiooniga Uhte majja. Pakuti valja isegi liitumist Juudi

Seltskondliku Uhinguga, kuid see variant ei rahuldanud kumbagi poolt.172 10.11.1931. a.

toimunud koosolekul, kuhu oli kutsutud nii "Bjaliku", kui ka Seltskondliku Uhingu ja isegi

Kultuuromavalilsuse esindajad, otsustati moodustada komisjon, kelle 0lesandeks jai nii suure

maja otsimine, kuhu vOiks paigulada kdikjuudi organisatsioonid.lT3 Ka selle komisjoni t6O ei
andnud sobivaid tulemusi.

Tehtsaks silndmuseks seltsi elus sai aasta 1932, mil "Bjalik' kolis uude majja aadressil

Narva mnt. 11 (maja hevitati 2002.aasta suvel Narva mantee laienimise keigus). Lopuks
joudis palju rannanud sells orna koju - KOik eelnevad ruumid olid olnud i.iuritud, maia Narva

maanteel aga osteti eravalduseks.

Saavutuseks oli see, el selts sai omale teatrilava ja saali, mille tarbeks oli maja teisel

korrusel asunud tubade vahesinad lammutatud.lTa Vaatamata saali suhteliselt vaikestele
m66tmetele ( 6, 50 x 17.30 m)175, kasutasid seda ka teised juudi Uhingud ja seltsid, samuti ka
Vene Hariduslik Teater jne. Merkimist vae b fakt, et'Bjaliku' uue maja avatseremooniast

v6tsid osa ka Eesti Vabariigi silmapaistvamad tegelased ja linnaametnikud (riigivanem

J. Teemant, linnapea A. Uesson, haridusministeeriumi esindaja dr. Nuut). Telegraafi teel

6nnitlesid kohtu- ja siseminister Undertopp, linna haridusosakonna juhataja hr. Kana ja

teised. Pidulikul kontserdil laulis "Estonia' tenor K. Ots.176

Maja$ veljatorjumine algas 1940. aasta suvel. 12.08.1940. saadeti Eesti T66liste

Kindfustusiihingu poolt 'Bjaliku" juhalusele jerumise sisuga kiri.' "Juhatuse otsusega 12.
augustil s.a. Atleme Teile suulise lepingu Ules Teie kasutuses olevate ruumide kivimaja teisel

r?? <Becru .qxpr 02.09.1931.
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koffusel NaNa mnt 11. Ruumid palume vaimalust mddda kiiresti vabastada, kuid hiljemaft 13.
sep.1940. aastal. Ruumide iiles[ttlemise pdhjuseks on asjaolu, et Kndlustustjhing on sunnitud
oma seniseid ruume loovrrtama NSVL s,javegede paigutamiseks."ln Samas kiias oli juurde

lisalud, et soovi konal vdiks selts sama majas esimesel konusel asuvaid ruume kasutada,
kuid sellest pakkumisest selts loobus. Varsti oli ta reorganiseeritud Solom Alejchemi
nimeliseks juudi rahvamajaks (vt. edaspidi) ja koos "Lichti' seltsiga endise Juudi Seltskondliku
Uhingu ruumidesse iile kolinud. Seal, aadressil, (Vaike-Karja 1-3) lopetas selts 1940. aasta
detsembris oma tegevuse.

Vaatleme nUUd selts sisulist tegevust. Jargnev iilevaade ei pretendeeri tapsusele, kuna
kasutalud on vaga erinevaid allikaid. Andmed seltsi tegevuse vanema perioodi kohta (kuni
19'19. aasta l6puni) perinevad peamiselt seltsi koosolekute protokollidest, kusjuures suurem
osa neist oli koostatud vene keeles. Perast iileminekut jidisi keelele, jiiid need
esmadokumendid minule arusaamatuteks ning seltsi tegevust on edaspidi v6imlik jalgida

ainult ajakirjanduses ilmunud teadete, reklaami ja retsensioonide p6hjal. Olulist abi pakkus ka
seltsi kirjavahetus, kuigi kirjade kogumikud on seilunud alates 1938. aastast.

Praktilist tegevust alustas uuesti loodud selts teatrietendusega "Di Mishpohe" ("pere'), mis
oli lavastatud juba 02.02.1918. a. Vene tealri ruumes.178 Sellele jergnes ?af,yustrk
kostiimeeitud 6htu"17s- t6enaoliselt mOeldi keerulise nimeluse all juudi p0ha purimi

tahistamist, mille tiheks osaks ongi kameval. Siinjuures mergin, et purimi pidustused saidki
seltsi igaaastaseks lavaks, samuti ka leiste juudi pUhade tehistamine (kusagilt 20. aastate
l6pust v6i 30. algusest hakkas selts ka rahvusvahelisi ptihasid tahistama - eelk6ige uue aasta
saabumist).

Tahelepanu alla vdeti ka seltsi 'kirJanduslik' kiitg. 31.03.1919. aastat taibiviidud 6htu oti
piihendatud kir,aniku loomingule, kelle nimi pakuti selisi nimetuse iiheks variandiks -
J. L. Peretzile.180 Paar kuud hiljem konaldatud solom Alejchemi loomingule piihendatud 6htu
sai nii suure menu osaliseks, et seda otsustali korrata.l81 peab mainima, et need Uritused
korraldati siis, kui rallinn olijuba okupeeritud sakslaste poolt ja oldine kultuurielu oli jaenud
soiku. Perast Eesti Vabariigi v6imu taaskehtestamist 1918. aasta l6pus, elavnes ka'Bjaliku"
tegevus. Jergmise, 1919. aasta mensis avas oma uksed seltsi raamatukogu
(20.03.1919. a.1182; viis peeva hiljem toimus esimene loeng, mis oli pilhendatud "Moosese
isiksusele ja tema religioossete loomingule" (25.03.1919.a.)183. Loengu pidas seltsi tulevane
esimees ja hilisem Juudi Giimnaasiumi ajaloodpetaja hr. S_ Tamarkin.

Samal ajal hakkas selts osa v6tma Eesti kultuuri-ja poliitilisest elust. 1919. aasta veebruaris
arutleti seltsi koosolekul Eesti Vabariigi eslmese lseseisvuspeeva pidustustes osalemisest.
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Ktjsimus lahendati positiivseltls; raske on aga delda, kas seltsi liikmed osalesid

mingisugustel avalikel iiritustel voi toimus pidulik aktus oma ruumides.

Esimene minu poolt leitud teade "Bjaliku'poolt korraldatud kontserdi kohta parineb aastast

1933. Esinejaks oli keegi Berta Svertlina Riiastls. Pole kahtlust, et nii instrumentaal-, kui ka

vokaalkontserte korraldati ka varem, sest samal 1933. aaslal tahistali juba "Bjaliku" koori

s.aastapeeva. Peab mainima, et hr. J. Margolini poolt asutatud seltsi koorjOudis

merkimisvearsete saavutusteni nii Eestis, kui ka vdljaspool. Koor kuulus Eesti Lauljate Liitu,

sellega tegid kaasttidd ka Eesti soost lauljad, neiteks l. Aav-Loo "Estonia" koorist ja teised.

Koori kiilalisesinemised Riias ja Helsingis olid ka.iastatud ka Tallinna (peamiselt) venekeelse

ajakirjanduse poolt.186

Mis puudutab aga "Bjaliku' organiseerilud konlserte, siis kuulusid need nahtavasti seltsi
poolt kOige sagedamini konaldatud ning kOige populaarsemate Urituste hulka. Raske on

iielda, palju neist oli ainult'Bjaliku" poolt organiseeritud (eriti keib see ktilalisesinejate kohta),

sest seltsi saali kasutasid ka need luntud juudi muusikud, kes tulid Eestisse kas maailma- vdi

Euroopa turnee raames. Samuti kehtib see tuntud juudi kirianike ja poliitikategelaste suhtes -

tihti andsid nad ilhe kontserdi voi pidasid loengu m6nes teatris v6i klubis, teisel paeval aga

esinesid ainult juudi kuulajatele "Bjalikus'.

Populaarsemate "Bjaliku" iiritusle hulka kuulusid sellised, tanapaeval teiesti ununenud

kultuuritdo vormid nagu 'kirjanduslikud kohtud".ia "elav a,aleht".

Esimene (?) kirianduslik 6htu konaldati 25.10.1933. a. 'Kohtualuseks" oli populaarse juudi

kirjaniku Sh. Ashi raamatu peategelane Motka-ganev (jidisikeelne s6na "ganev" tahendab ju

t0lkes "varas"). Samanimeline etendus oli lavastatud 'Bjaliku" draamaringi poolt 1925. aastal.

Kohtualust ning kannatanuid ja tunnistajaid mengisid samad isikud. Kohus koosnes nii
"professionaalsetest 6igusleadlastest" kui ka seltsija kogukonna juhtidest.187 Selliseid
"kohtuid' saatis alali suur menu.

"Elav ajaleht", oli aga t6eliseks avatud tribiiijniks, kohalikku juutkonda informeerivaks

organiks, mis kompenseeris alaliste perioodiliste veljaannete puudumise. "Elav ajaleht"

kujutas endast etlekannete 6htut, kus kommenteeriti poliitilisi siindmusi Eesti vdi maailma

elus, kohaliku juutkonna olulisemaid kusimusi, mOnda kultuuri- v6i ajaloosiindmust juutide

elus. "Elava ajalehe' kasitletud teemade hulk oli suur, nimetan siin m6ned: "Poliililine olukord

Saksa .kolmandas Riigis"", "8. Spinoza filosoofilised vaated', "Tulevane referendum Eesti
pShiseaduse kohta", "Mida reagib juudi kirjanik M. Mojher-Sforim iseenda kohta', "Tuntud
juudi usutegelase, teadlase ja arsti Rambami (Maimonidese) 800.aesta juubel' .ine. 'Elava

ajalehe" populaarsusele viitab ka see fakt, etjuba 1933. aastal toimus selle 50. "number".

Mitmekulgne oli ka'Bjaliku" poolt korraldalud loengute temaatika. Suurem osa neist
puudutas kas jidiSikeelset klassikalist v6i tolleaegset populaatset kirjandust. Peeti ka juubeli-

aktuseid tuntud kirjanike stinni- vdi surmaaadapaevade puhul. MOned neist olid vega

'uo samas
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populaarsed, nagu 12.01.1935. toimunud loeng juudi kirjanduse klassiku M. Mojher-Sforimi

1Oo. siinniaastapaeva puhul, mida korrati sama aasta 9. veebruaril raadios.188 Juudikeelseid

ja juuditeemilisi raadiosaateid oli lindistatud Tallinna Raadiofondis ka varem. Minu poolt leitud

andmete jargi oli esimeseks juudi kultuurile pUhendatud raadiosaateks 19.05.1931. a.

toimunud "Bjaliku' koorija ortestri esinemine Raadiofondis. Kontserdi kavas olid mdned iuudi

rahvalaulud, samuti Nombergi (?) oratoorium 'Mismeir Leseido". Raadiokontserdil esines ka

"Bjaliku" kooriga koostood teinud "Estonia'laulja K. Ots, kes esitas heebreakeelse laulu.

Enne kontserti raakis koori dirigent J. Margolin juudi laulude omaparasustest iidisis, koori

esimees S. Kljutschik aga t6lkis tema ettekande eesti keelde.le Hiljem lindistati Tallinna

Raadiofondis ka'esimese juudi oopei, nimeft Patestiina Tel Avivi ooperitrupi liikmele0", tuntud

laulja M. Shitlovskaja esinemine.

"Bjalikust" raekides ei saa unustada ka seltsi poolt korraldatud velismaalt tulnud esinejate ja

teatritruppide kiilalisetendusi. Peale eelpoolmainitud M. Shitlovskaja kUlastasid Tallinna tihti

ka teised tolle aja populaarsed juudisoost lauljad ja muusikud. Kdige rohkem tulid neid Riiast

- Riia Juudi Koori laulja Elisabele Pepkins (esinejanimi - Lydia Frank), juudisoost Leti

Rahvusooperi tenor Mejers sperlings (Marco Passero), "estraadi kanekunstnik"

B. Tumarinson ja teised. Uhe Riiast tulnud esineja nimi oli eriti eriparane - Nina Tallin (?).

V6ime oletada, et ta oli Tallinnas siindinud. Koos Poola kodaniku B. Wulfiga esitasid nad

Tallinnasjuudi rahvalaule (28-29.03.1938.).1sl Peale Balti riikide kais Tallinnas esinejaid ka

lda-Euroopast (Poolast, Rumeeniast). Nimetan siin Varssavist tulnud lauljannat M. Malarskat

ning neitlejat J. Kolodnyt. Esinejaid keis ka USA -st ja Argentiinast (viimased kiill elasid

tavaliselt Argentiina passiga kusagil Euroopas).1s2

Tallinnas esines korduvalt kiilalisetendustega ka Riia Juudi Vehemusrahvateater. Esimene

kiilaliskeik ioimus 1932. a. siigisel. 15.-16. novembril anti kaks etendust: 'Tee 6nnele"

(8. Wolfi komoodia) ta A. Tolstoi naidend'Asef . Esinemised toimusid Saksa Teatri laval.

Trupis mengis Pariisi Juudi Teatri primadonna R. Berger ja tol ajal populaame neitleja

O. Runitsch. Viimase populaaFuse ja kuulsuse kohta kirjutas keegi B. Linde ajalehes "Kaja'

ilmunud artiklis jergmist: "...Runnetschit tunnevacl tallinnlasecl hesti, kuna ta on meid varemaft

kiilastanud Riia Vene Draamateatri frupi kooseisus, kdnelemata selles.t, et ta oli ka

vordtemiseft hdsti tuntud kinoneitleja'.ls3

Kuigi Riia Juudi Teater oli asutatud veel lsaariajal, oli Tallinnas antud kiilaliselendused

teatrile esimeseks velisreisiks. Esmakordselt mengis teater ka t6lkerepertuaari, mitte

algupdra.lsa Etendused voeti Tallinnas vaga ha$i vastu. B. Linde kirjutas 'kokku oli tulnud

ttt samas.
'tt TLA. Fond 1382. Nim. l. s. 13.
r8e <Becru ,{ruor 19.05.1931.
't'Paevaleht" 26.02. 193 5.
rer TLA. Fond 1382, Nim. I, s. 8.
'"t Samas-
'"' 

*Ka1a' li. I l. 1932.
reo TLA. Fond 1382, Nim. I, s. 13.
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pea saalitdis rchvast, rbhuvas enamuses, muidugi, kohalik iuudi seltskond ia teatrisabrad

teistegi rahvuste esindajate hulgast. Peaosalistele annetati li i ja veljak.rtsetel ei tahtnud olla

l6ppugi".l s5

"Bjalik'kutsus Riia Juudi Vahemusrahvateatri Tallinnasse esinema ka kaks aastat hiljem,

1935. aasta martsis. Tol korral neidati lallinlastele kolme etendust "Tema viimne tants',

"Raadio-laulja', 'Tema romaan'. Etendused toimusid jalle Saksa Teatris.ls Sama aasta mais

esines seal ka 'Bialik' J. Berkovitschi draamaga "lsa ja poeg" ameerika juudi neitleja

P. Baratoffi kaastegevusel.leT

Tahtsateks siindmusteks kohaliku juutkonna kultuurielus olid ka tuntud autorite

kiilalisloengud ja etendused. Nimetagem neist D. Tchamyt, J. Opatovskyt (Opatochu),

Z. Segalovitschit, M. Ravitchit ja teisi.ls8 Lektorid tutvustasid kuulajaskonda mitte ainult juudi-,

vaid ka maailmakultuuri saavulustega. 1937. aastal koraldati A. Puskinile piihendatud 6htu

(21 .02.1937 ., poeedi 100. surma-aastapeeva puhul), tilejergmisel aastal - M. Lermontovi

meleslusdhtu (03.'t2.1939.).1se J. Gens reekis uldiselt Vene maalikunstist ning eraldi l. Repini

loomingust (05.1 1 .1939.).20o Veljastpoolt Eestit saabunud kunstnik J. Lichtenstein pidas

loengu tenapaeva kunsti iseloomustavate suundade kohta (9. 1 1. 1 937).20r

Ei jaenud puutumata ka Eesti kunst ja kultuur. Ettekandeid ja loenguid mis olid ptihendatud

Eesti kirjanike ja luuletajate loomingule konaldati veel Niguliste tanavas asunud seltsi

kilsastes ruumides. 09.03.1931. konaldati seal Lydia Koidula loomingule piihendatud 6htu.

Jergmise aasta lseseisvuspeeva puhul 23.02.1932- peelud "Bjaliku'aKuse kavas oli

ettekanded teemal: "Eesti raamatu edusammud", 'Eesti teatri areng", "Eesii iseseisvus ja

kultuurautonoomia". Lektoreiks olid nii seltsi liikmed A. Rochlin, s. Tamarkin, H. Bant

(muuseas tegeles aKiivselt Eesti autorite t6lkimisega jidisi keelde), kui ka spetsiaalselt

kutsutud Eesti esinejad (8. Linde).202 Kanti ette ka Fr. Tuglase ja G. Suitsu luuletusi Eesti ja

juudi keeles.

Ettekannetele iergnes kontserl, mille kohta kirjutas ajaleht 'Rahva S6na" jergmist: "ydga

huvitav ja mitmesugune oli muusikarine osa, kus es,n esic! eesti helitoojate paladega . . .'203

Sama aasta novembris korraldati niijuudi, kui ka Eesti kultuuri huvilistele m6eldud Uritus,

miffe kohta kirjutas "Paevaleht' niimoodi: "Juucli rahvuskultuuri 6htu oli korraldatud eile

'Bjaliku" ruumes Tallinna Eesti Haidusse/tsija Tallinna-Hadu kesk- ja kutsekoolide

vilistlaskogude tiidu poott. 6htul kanti efte juudi muusikapalu ja luuletusi eesti ja juudi

keeles...Huvi pakkusid adv. B. Levini loeng "Juudi omapdrast kuftuuiajaloost" ja dr.

B. Mirwizi ettekanne "Mis sundis juute tegutsema eri alal?".2o4

re5 (Kaja' ti.tt.t932.
''u Samas.
'nt Samas.
198 samas.

5afiuN_
2on TLA. Fond 1382. Nim. l, s. 8.
2or TLA. Fond 1382, Nim. l. s. 13.
tnt Samas.
2or "Rahva S6na", 23.02.1932.
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Markamisvdersete Eesti kultuurile piihendatud Urituste hulka vdime lugeda ka E. Hubeli

ettekannet Ed. Vilde kirjandusliku tegevusekohta, professor P. Ariste loengut "Eesti

haritlaskond ja juudi keel"205, "Bjaliku" uht viimastest Uritustest - 14.04.1940, a. toimunud

A. H. Tammsaare malestus6htut, kus muuseas kdneles riigikogu liige N. Andresen2* ja teisi.

Huvi pakub ka fakt, et 1933.-34.aastal juhis "Bjaliku' draamaringi tuntud Eesti rezissoiir

P. Sepp. Tenu lemale osales'Bjaliku" etenduses ka oks Eesti naitlejanna, millest imestusega

kirjutas "Vaba maa": "<H. Hejermanni draamas "Armastus ja kohustus'> mengib ka aks

eestlanna - preili Hilda Takk, kes valdab vabaft juudi keeft. See on esmakordne juhus, kus

eestlane mdngib juudi laval...'207

Ka 1939. aastal 'Bjaliku" poolt konaldatud kursuste kavas oli ette ndhtud hulk eestiteemalisi

loenguid - k6igepealt Eesti kirjandus, milleks kavatseti kutsuda Eesti keele 6ppej6ud.2o8

"Bjaliku" seltsi tegevuse eesti-juudi kultuurisidemete s0lmimise tehtsused reagib tisna

ifmekalt 1934. aastal "Peevalehes" ilmunud atTikkel: "Bjaliku-sefts" on vist ainuke

vehemusrahvuste se/fse, mfs prriab tufuustada muulati Eesti vaimse loominguga. Nii on seal

varem peetud loenguid kiianike Tammsaare, Metsanurga, Raudsepa, Anna Haava, Koidula,

Undei ja Suitsu ille, ja iilevaateid antud kunst ja teati ale. Loenguid eesti vaimuelu ale on

Didanud enamasti H. Bant.. "

Suure hooga peeti seltsi 15. ja 20. aadapeevi. (vastavalt aastatel 1933.ia 1938). 1933. aastal

anti valja soliidne almanahh, mille veergudel on as.ialikult ja elavaft kesitletud seltsi

moodustamist ning ajalugu. Tenapeevase uurija jaoks on aga eriti huvitavad seltsi esimeeste
ja juhatuse liikmete nimekirjad koos fotodega (mergime, et'Bjaliku" esimeseks eestseisjaks

oli keegi hr. Delski; varsti vahetas ta valja hr. Kljatschko; hiljem tegutses samal ametikohal

keegi Aberhaus ja meile juba tuntud A. Rochlin, aastast 1930 oli aga seltsi esimeheks juba

palju korda mainitud S. Tamarkin), seltsi ruumide sisefotod, tahtsamate vdlismaalaste loetelu,

kes olid olnud seltsi kiilalisteks. Juubeliveljaannelest vOib leida ka juudi kultuuri kdsitlevaid

artikleid mitmelt ooolt maailmast.

1938. aastal algasid juubelipidustused laupeeval, 29. jaanuaril. Piduliku aktuse kava oli

kaheosaline, avak6ne pidas esimees S. Tamarkin, kus ta muuseas iitles.iergmist:

"Bjaliku" seftsi juhatuse nimel on mul au tervitada kAiki organisatsioonide esindajaid, seftsi

liikmeicl ja kulalisi, kes austavad oma siinviibimisega meie juubelipeeva.

Erilist r66mu pakub mulle teNitada eesti kalalisi, eesti kultuui rajajaid ja kandjaid.

Meid \hendavad samasugused sihicl - kalvata rahvateadvusse fott, ilu ja 6igust, mis leiavad

oma vAljenduse meie paremate kirjanike teostes.

Meie seltsi liikmeid jdlgivad suure huviga Eesti kuftuuilist arengut ja me oleme r66msad, et

v1ime k\Nuti sammuda kultuuri radadel.

:o' "Paevaleht". 03.1l. i932.
tot TLA. Fond 1382. Nim. I, s. 13.
'"u TLA. Fond 1382, Nim. l- s. 8.
tnt "Vaba Maa". l'7 02.1934.
:08 TLA. Fond 1382. Nim. l. s. 8
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t-lhes sooviga juudi kuftuui edasiarenemiseks, hiliiame: 1itsegu Vaba Eesti ia Eesti rahva

kuftuur!'2os

Perast avak6net lauldi Eesti Vabariigi humni. Siis loeti ette lervitused kohalikelt ja

velismaistelt juudioruanisatsioonidelt ning eraisikutelt kogu maailmast - Euroopast, Aasiast'

USA-st. Nimetan m6ningaid isikuid ja organisatsioone, kes tervitasid "Bjaliku" seltsi 20.

aastapeeva juubeli puhul:

. Ldtimaa juudi koolide organisatsioon

. Riia juudi ajakiri 'lllustreeritud Blettefl

o Keegi A. Fridmanis - Riia juudi Teadusliku-kiianduse lnstituudi ttiotaja

. Kaunase Juudi Giimnaasium

. Vilniuse Juudi Teaduslik Instituut

. Varssavijuudi ajakiri'Literatorisze Bleted

. Varssavi juudi ajaleht .Unzer Ekspress"

o Pariisi Juudi Kultuuriliit

. Pariisis elanud maailmakuulus juudi kirjanik ja luuletaja Daniel Tchamy

. 'The Zukunff'-juudi perioodiline veljaanne New Yorgist

. "Keren Kayemeth le'lsrael" - juudi esustamisfond Palestiinas.2lo

Tervituste loetelu neitab, kui kauged kultuurisidemed olid tekkinud tenu "Bjalikule' Tallinna ja

maailma juutkonna vahel.

AKuse teises osas toimus kontsert, kus esitati nii lraditsioonilist juudi muusikat ('Kol-nidrej'

seltsi koorijuhi J. Margolini poolt juubeliks palvetekstile kirjutatud kantaat) kui ka Vene

(DargomoZski) ja Eesti (Lemba) heliloojate teoseid.2l1

Mainimist vaarib fakt, et l6puks 6nnestus 'Bjalikul" asutada oma perioodiline valjaanne.

Self eks sai ajalehl "Naje Joof("Uus Aasta'). Nagu pealkirjas mainitud, ilmus ajaleht iiks kord

aastas, juudi Uue Aasta ehk Rosh ha-Sana pdevaks. TLA. Fondis on seilinud selle ajalehe

kaks numbri - aastatest 1938 ja 1939 0uudi kalendri ,argi vastavalt aastad 5699 ja 57OO).212

Ka seltsi 20. aastapaeva puhul anti velja iihekordne ajaleht nimetusega "Bjalik-

faraijn"("Bjaliku-sens".2t3 Andmed nende veUaannete kohta puuduvad isegi niisuguses

soliidses teatmikus, nagu "Eestis ilmunud saksa-, vene-, ja muukeelne perioodika..."

(Tln. 1993. a.)

'Bjaliku'seltsi tegevuse kokkuv6tteks v6ime pidada 1933. aasta kirja, mis oli koostatud

saatmiseks Kultuurikapitalile. Ei ole teada, kas kiri j6udis sihtasutuseni, sest mul onnestus

leida ainult selle ilma allkidata mustand. Kuid selle sisu resiimeerib seltsi tegevust Usna hasti:

"Seltsil on hea dramaatiline ing, laulukoor (kes muuseas kuulub ka Eesti Lauljate Uitu),

knandus ing, kunstiing, naiste ing jne. Oma kestuse ajal on sefts Tallinna kutsunud hulk

zon TLA. Fond 1382, Nim. l, s. 2.
2r0 Terve loetelu - TLA. Fond 1382, Nimistu l, sitilik 2 -
qacrHbrMfi lrruilMu no loBory 2onsrut o6-Ba (E ,Ttrot'
tt' samas.
2r2 TLA. Fond 1387, Nim. l ,  s.  167.
:13 samas.
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juudi kirjanikke, heliloojaid ja kontseftiandjaid, et tutvustada kohalikke juute nende kuftuui

saavutusega.

Sefts konaldas hulk loenguid, kirjanduslik-kohtusid, teatietendusi jne. Sellega on sefts

ptiidnucl igati levitada oma algupAnst kuftuui kohalikkude iuudi elanikkonna seas, kes olid

enne assimileeritud v66raste kuftuuiga. . .

Oma tegevuse kesfuse/ on selfs omale muretsenud liigi 4 000 kditelise juudikeelse

raamatukogu, mis on ainukene Eestis ja mida taNitavad mitte iiksnes seftsi liikmed, vaid ka
juudi kooli 

'pilased, 
apetajad ja kAik bised juudi vaimse ala tegelased...

"Bjaliku" sefts on igati ptlildnud tutvustada juudi seltskonda ka Eesti kuftuuiga, koraldades

sellekohaseid loenguid kirjanduse, kunsti ja teatrielu ktisimuste kohta. Ka velismaa

ajakirjandusse saatsime mitmeid kndisi Eesti kuftuuri, knanikkude ja nende loomingu

kohta'210 .

"Bjaliku" poolt korraladtud uritused aastatel 1918-19;
1 921 -1 935; 1 937-1 940 (TLA fondide ja ajakirjan duse

Loengud kunsti,
kultuuri- ja ajaloo

materjalide pohjal)

Muud loengud
70k

"Kiiandus likud
kohtud"

3o/o

"Elavajaleht'
38o/o

ko hta
9o/o

Teatrietendused

Kirjan d u s
ohtud
13o/o

Pole kahtlust, et just 'Bjalikul' on k6ige suurem panus Tallinna juudija mitte-juudi elanikkonna

tutvustamisel niijuudi, kui ka maailma kultuurija kunsti erinevale voolude ja saavutustega.

'Bialiku" seltsi tahtsus siinse juutkonna kultuuriloos on vaga suur. Minu poolt koostatud

diagramm annab pildi erinevate iirituste osatehtsusest seltsi tegevuse jooksul, kuid vaimset
panust juudi kultuuri arengus on vOimatu graafiliselt kujutada.

Vaieldamatu on fakt, et tenu 'Bjaliku' tegevusele muulus oluliselt mitte ainult Tallinna
juutide kultuuri- vaid kogu nende maailmalunnetus. Seltsi legevus aitas paljudel juudisoost

tallinlastel - tuntud lause jargi - saada kultuurseteks inimesteks, kuid jeeda juutideks. Minu

arvates selles seisneski suurim "Bjaliku" seltsi saavulus mitte ainult kohaliku juutkonna, vaid

ka terve Eesti iihiskonna kultuuriradadel.

@ "Elav ajalehf'

E Kontserdid

tr Kidandus tkud ohtud

E Teahbtendused

I l,oengud kunsti, kuhuuri- ja
aja.loo kohta

@ Muud loengud

I "Kirjandus tkud kohtud"

:r! TLA. Fond 1382, Nim. l. s. 8.



Teised juudi kuftuuriorganisatsioonid - Juudi Seltskondtik Uhing, kuftuurisetts

"Licht" ja muud.

Peale "Bjaliku' kuulub vanimate Tallinna.iuudi seltside hulka ka Juudi Seltskondlik Uhing.

Selle asutamise aeg on ebaselge, kuid on teada, el 1918. aasta suvel tegutses selts majas,

aadressil Veike-Karja 1 (majaomanikud olid tuntud juudisoost erimehed Sundelewitsch ja

Gutkin).215 Mergime, et Seltskondlik [Jhing oli vist ainuke juudi organisatsioon Tallinnas, kes

tegutses asutamisest kuni eksisteerimise 16puni samal aadressil - nghtavasli sellepdrast, el

v6rreldes teiste seltside ja iihingutega asus ta juutidele kuulunud hoones.

Juudi seltskondlik Uhing oli Tallinnas asunud seltside nimekiria kandud 14.09.1918, vasiav

dokument oli vefja antud Saksa linnakomandandi poolt ("...4uf lhre Anmeldung vom 5 Juuli d.

J. ist die lsraelitische Gessellschaftliche Vereinigunug zu Rewal unter nr 125 in das

Verzeichnis der angetcleten Vereine in det stadt Rewat aufgennomen worden...).216

Dokumendis on mainitud ka Uhingu lolleaegse esimehe nimi - keegi V. Lewinowitsch. Teda

nimetati ilhingu esimeheks hiljemgi, veel 1920. aastate keskel. Kes aga luli peale teda, on

jeanud mulle ebaselgeks.

Saksa okupatsiooni ajal konaldas iihing kaks koosolekut, kuid nendel arutletud teemade ja

otsuste kohta Duuduvad andmed. Kindlasti teame, el varsti perast v6imu tileandmist Eesti

Ajutisele Valitsusele, taheli Sellskondlikus Uhingus pidulikku 6htut korraldada. Seda lubati

teha 29.12.1918. a., kuigi sdjaolukorras oli tantsuohtute korraldamine linna (juba Eesti)

komandandi poolt keelatud.2l7

Sellskondliku Uhingu tegevuse kohta aastatel 1918-1920 on meil suhteliselt palju teada.

Nimelt sellel aial tuli igasuguste seltskondlike iirituste konaldamiseks kiisida eriluba vastava

vdimuorgani keest (linnakomandant, hiljem - politseiprefekluur). Need load on olemas TLA

iondides ning nende p6hial saame tilevaate Uhingu tegevusest selle liihikese aja jooksul.

12.01.1919. toimus uhingus loeng teemal 'Ajaloolised 6igused ja iuudi rahvuse t6hendus".218

Sellele jargnes ettekanne "Juudi naiste kuju l. L. Peretzi loomingus" (09.04.1919). Kuid

suurem osa Seltskondliku Uhingu poolt 1919. aastal korraldatud iiritustesi kuulub ikkagi

meelelahutuste hulka - need olid kas kontserdid vdi tantsudhtud. Sailinud kavade pohjal v6ib

delda, et kontsertide repertuaar ei pakkunud midagi eriliselt juudiparast. 15.03.1919. a.

toimunud peo6htu kava esimeses osas oli kellegi "1. Rudnevi koomiline ooper "Salakaval

Metisto" - Petrogradi tuntud tokaali "Nahkhiif' repeftuaarist".zle Teises osas oli aga

'Neegitantsude imitatsioon, duett, modemsematl tantsud jne.".20 Samal a.ial peeti ka

heategevuslikke kontserte. Tavaliselt aga tegelesid Seltskondliku Uhingu liikmed samasuguse

t ' t TLA. Fond 1381. Nim. l. s.
tto samas.
ttt samas.
tt* Samas.
t' '  TLA. Fond 1383. Nim. l. s.
t'n samas.
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ajaviitmisega, mis oli tol ajal omane ka teiste rahvuste seltskondlikes ohingutes - mengiti

kaarte ja piliardit. 1920. aastal konaldas Seltskondlik Uhing vahemalt kolm loengut, milledest
iihe teema on meile teada - 06.03.1920. a. toimus loeng "Piibli motiivid'.22l Hiljemgi toimusid
iihingu ruumes usuteemalised ettekanded - nimelaksin 03.12.1925. a. Juudi cumnaasiumi

direktori poolt peetud loengut 'Makkabeilased ja nende aeg'222 (tegu pole mitte tolleaegse
juudi spordiseltsi liikmetega, vaid juudi ajaloos toimunud kreekavastase iilest6usu

kangelastega). 0hingu teiste Urituste kohta andmed puuduvad, kuigi v6ime oletacla, et ka
kontserte ja tantsuOhtuid oli piisavalt.

1921 . a. Urituste seas tahaksin ma mdrkida 20.12.1921 . a. toimunud lasleetendust
"CHerypoq(a". Suure t6enaolisusega oli see esimene juudi lastele m6eldud teatritiritus
Tallinnas v6i koguni Eestis. Etendusele jergnes ka lastekoori kontsert223 (margime aga jalle,

et kava polnud juudipdrane).

Muuseas oli Juudi Seltskondlikul Uhingul 1920. aastate alguses tihedad suhled kohalike
venelastega. Neiteks osalesid iihingu liikmed heategevuskonlserdil, millest saadud raha
annetati Eestis viibinud Vene valgekaartlaste toetuseks - sellest ilritusest olid osa v6tnud ka
Vene muusikud ning "Bjaliku' liikmed.22a Uhingu ruumides pidas oma iiritusi ka Vene
Kirjandusliku Selts - neiteks toimus seltsi esinaise M. Padva loeng M. Gorki elust ja

loomingust.225

Mis puudutab aga iihingut ennast, siis juba 1919. aasta novembris tegutses selle iuures ka
raamatukogu, mille raamatufond oli paigutanud vehemalt kahte kappi.226

Alates 1920. aastate teisest poolest on Uhingu tegevust kajastavad allikad ainult
perioodikavaljaanded. Kuid "Bjalikuga' v6rreldes on seda materjali suhteliselt vehe. Suurem
osa Uhingu poolt aastatel 1929-35 konaldatud Urilustest on loengud ja muud ettekanded.
Teemade valik oli mitmekiilgne: 'Kirjanik D. Frishmani elu ja looming" (14.12.1929, loengu
pidas kirjaniku lesk),'Juutide autonoomia Poolas 17.-18.sajandil" (01.05.1930, ettekande
pidas Tallinna rabi A. Gommer), 'Hiob ja Faust' (13.04.1932, lektor l. M- Nadel Tartust)227ja
muud. Uhingu ruumes esines ka maailmakuulus Jeruusalemmas elanud juudi luuletaja
N. Bistrizlky, kes kiilastas Tallinna maailmareisi raames. 03.04.1932. aastal pidas ta k6ne
teemal "Euroopa ja lda'. Nedala perast aga loengu 'Meie ja meie lapsed", mis oli
organiseeritud teise kultuuriasutuse - sellsi "Tarbut' poolt. Peale eelpoolmainitute pidas

Bistritzky veel kaks loengud - iihe Juudi Gumnaasiumis ja teise mingis Tallinnas kunstiklubis
(viimase loengu teema oli 'Palestiina kirjandusest ja teatrist").228

Ei oska Oelda, kas otseselt tanu Seltskondlikule Uhingule, vdi ainult tema abile (iihingu
ruumide kasutamine), tutvusid tallinlased juudi kunstiga ka valjastpoolt Eestit. Neiteks 1932.

22tSamas.
ttt samas.
l:3 samas.
:2' TLA. Fond 1383, Nim. l. s. 10.
"tt samas.
"u TLA. Fond 1383. Nim. I. s. 13.
:?t TLA. Fond 1387. Nim. l. s. 6.
ttt samas.
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aasta aprillis toimus tihingu ruumes Pariisis elanud juudi kunstniku B. Zukkermani

personaalneitus, seal esines juudi lauljatar D. Tzal Helsingist.22e 1933. aastal konaldatud

juudi kunstnike naitusest kirjutas isegi Riias ilmunud venekeelne ajaleht (CeroAHe). Naitusel

oli valja pandud J. Gensi poolt koostatud juudi graafikute kogud, esindatud olid

maailmakuulsad meistrid - Liberman, lsraels, Shagalja teised - kokku 77 kunstniku 250 tood.

Artikli kohaseft ofid "muuseas neituse m,ned t66d Eesti Muuseumi poolt ara ostetuda3o

Selle vdikse iilevaate p6hjal vdib margata "Bjaliku" ja Juudi Seltskondliku Uhingu

tegevusalade ja konaldalud iirituste suhtelist samasust. Pole siis imestada, et 1931 . aastal

t6usis Deevakorrale ktisimus m6lema asutuse iihinemise v6i liitumise kohta.231 Probleemi

kajastati ka tolleaegses ajakirjanduses, kuid iihinemist ei toimunud. Tihti kasutasid 0hingu

ruume ka teised juudi organisatsioonid, isegi need, kelle tegevus polnud kunsti ega kultuuriga

otseselt seotud, naiteks poliitilised ruhmitused. Kuigi antud tiid ei puuduta poliitilisi uurimusi,

mainiksin sionistliku liikumise iihe silmapaistvama legelase Ch. Arlazorovi loengul "XVl

sion istide kongressi ti lesanded', mis toimus og.O7 .1 992.232

Seltskondliku Uhingu tegevuseks oli ka erinevate pidustuste korraldamine - siin vdime

nimetada purimi-balle ta iluduskuninganna valimisi.

Juudi Seltskondlikul Uhingul on oma osa ka eesti-juudi kultuurisuhete tekkimisel. 1935.

aastal tehistati Uhingus Eesti raamatuaastat, mille kohta ilmusid teated ka vene- ning

eestikeelses ajakirjanduses. Pidustust kiilastanud "Peevalehe" reporter kirjutas selle kohta

.iargmist:
"Phhapeeva nhtune raamatuaasta aktus juudi sellskonnas osrrt[s esimeseks Eesfi

vehemusrahvuste seas ja leidis juudi inte igentsilt vega elavat osav,ttu.

Nende Seftskondliku Uhingu ruumid V-Kaia tdnaval olid ilustatud paevakohaselt ja

jutuajamisel ilmnes, et juudi seltskond jelgib huviga Eesti kirjandust ja raamatuaasta uritusi....

Advokaat S. Lurje oma avak6nes (valdab suureperaseft eesti keeft) mArkis raamatuaasta

tahtsust, mis lehendab eesti ja juudi rahvast mitte Aksi iiklikul, vaid ka hingeelulisel tasemel.

aigusteadlane <nahtavasti viga, pidi olema kunstiteadlane J. K. > J. Gens fdvusfas

koosolijaid juudi keeles esimeste eesti raamatute avastamislooga ja esimesfe eestikeelsete

raamatute siinniaegadega, l1petades illevaatega silmapaistuamate kirjanike ja luuletajate

loeteluga.

Dr. B. MiwiE omakorda rci Amaiku iilevaate Eesti ajakirjanclusest algpeevilt tenaseni....

Kirjanik Ed. Hubel k1neles vooludest Eesti kiianduses./a nendes esile toodud rahvaelu

kajastusi. K1neleja sai suure kiiduavalduse osa/iseks.

Prl. Zitomirskaja esitas rea luuletusi ja teoseid Eesti kijanikeft kas t'lkes v'i aquperandis.

Tegi seda nii meistertikutt, et vdimatu on Ittelda, mis keel 6ieti osutub ta emakeeleks...'233

tto samas.
t'o,,Ce.ortlr> 12.05. 1933.
:3r <Becu{ rlrD 02.09.1931.
ttt samas.
r33'Paevaleht". lo. I 1. 1935.
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selle artikliga l6pevad kOik tdhtsamad andmed Seltskondliku Uhingu tegevusest. Jergmistel

aastatel leidub ajakirjanduses vaid iiksikuid teateid iihingu juhatuse koosolekute, v6i mOne

velismaise kiilalisesineja kohta. Oma eksisteerimise l6pelas Seltskondlik Uhing nahlavasli

1940. aasta suve l6pus vdi siigise alguses. Uhingu viimse koosoleku protokolli kuupaevaks

on1940. aasla 22.mai.234 lgaljuhul ei tegutsenud ta hiljem kui 26.10.1940, mil endise

Seltskondliku Uhingu ruumes pidas oma avaaKuse juudi rahvamaja "Solom Alejchem'

(endine 'Bialik", vt. eespool) ja juudi kultuuriselts "Licht".2s Viimase kohta raagime

pOhjalikumalt.

VOneldes teiste juudi organisatsioonidega, on kultuuriselts (Licht> teeninud endale kOige

skandaalsema tiitli. Ja seda mitte ainult oma eksisteerimisajal, vaid ka parast sulgemist ning

juudi kultuurielu iildist soikumist. Kui algselt sUUdistati teda siimpaatias kommunismiideedele

ning ndukogude v6imule, siis hiljem hakati tema siiiiks pidama kogunijuudi kultuurautoomia

vdi isegi terve Eesti Vabariigi (!) hevitamise pUUdu (mainime, et viimased paranoilised ideed

kuuluvad skandaalsele (ajaloolasele) J. Linale, kes iiheksakumnendate aastate alguses

sUtidistas tervet Eesti juutkonda ja (Lichti) liikmeid peronaalselt kokides v6imalikes

kuritegudes). P0tiame uurida ning selgitada, tolleaegsete siiiidistusle tagapohja.

Ka (Lichti) puhul peame kahjuks merkima, et seltsitegevust kasitlevaid materjale on

seilunud palju vehem kui (Bjalikul). Seltsti p6hikirja ega muid asutamisprotsessi kaiastanud

dokumente ei 6nnestunud leida. Seltsi kirjavahetus on aga peamiselt jidisikeelne, millest

arusaamine tekitab raskusi. 6nneks elab Tallinnas seltsl esimehe Moische Saksi vennapoeg,

kelle kaest olen saanud m6ningaid faKe (peamiselt sugulaste kohta). Killlalt tihti ilmusid seltsi

kuulutused ka ajakirjanduses. Lahtudes nendest allikatest pU0an luua (Lichti) tegevuse

iildoildi.

Linnaarhiivi vanemarhivaari E. Lemendiku teada loodi selts aastal 1926236. Seltsi

illesandeks oli oma liikmetele vaimuvalguse jagamine - vihje sellele peitub juba seltsi

nimetuses (idisikeelne "Licht" tahendabki 'Valgus). 1955. a. maaratles E. Lemendik seltsi

eesmarke kui "titdine kuftuurit66 ja potiithaidust\, juudi rahvusest tallinlaste hulgas".237

Sarnaseft kirjutati "Lichti" 5. aastapeevale p0hendatud afiiklis:. "Juudi kultuuiselts 'Lich('

osutub ainsaks organ,safsiooniks Eestis, milb Amber koondunud juudi tdolised ia

kasitadlised. Viie aasta kestes on "Lichf intensiivselt arendanud oma liikmete keskel

kultuurhariduslikku t66d. Ahing on korraldanud regulaarseft tdalistele poliitise Akonoomia ja

juudi keele kursusi. Peale selle peeti referaate, /ris osutusd Tallinna iuucli taoliskonnale

230 TLA. Fond 1383. Nim. I, s. 8.
ttt TLA. Fond 1388. Nim. I, s. 9.
2tu TLA. Fond I I, Nim. l. s. 4.
t" samas.
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meeldivamaks ajaviiteks, samuti aga organiseeriti loenguid, kus esinesid kohale kutsrJtud

le$orid . . .'238

Lisaks eelpoolmainitule, peame me kahtlemata reakima seltsi draamaringi tegevusest. Pole

teada, mis aastal oli see loodud, kuid 16.01.1931 debiiteeris etendusega "Kaitis" Ameerikas

elanud juudi kirjaniku H. Leiviku jdrgi.23e Tema looming oli "Lichti" liikmete seas populaarne -
jargmisel aastal lavastati "Hirsh Lekkret", ning tilejargmisel -'Kerjuste kuningriik" m6lemad

samalt autorilt. 1932. aastal lavastati ka Vene juudi kirjaniku D. Bergelsoni 'Veski'. K6ik need

etendused toimusid Tallinna Todlisteatris, sest oma lava seltsil polnud. Lisame, et "Lichtil'

polnud ka oma alalisi ruume. Erinevatel aastatel oli seltsi aadressiks (kronoloogilises

jarjekorras) Niguliste 13 (samas majas tegutses tol ajal ka "Bjalik'), Pikk 7, Munga 4,

Miiiirivahe 23 ja Lembitu 27. Aaslast 1939 hakkas selts tegutsema 'Bjaliku" majas aadressil

Narva mnt 11 . Ka oma tegevuse lopetas "Licht" olles 'Bialikuga' iihes maias Vaike.-Karia

tenaval.2ao

'Lichti' poolt komaldatud loengute ja muude iirituste kohta saame konkreelsemaid teateid
tanu seltsi kirjavahelusele ning politsei poolt antud lubadele m6nede tirituste konaldamiseks,
'Lichti" organiseeritud firituste kuulutusi on ajalehtedest leida vAhe. P6hjuseks oli ilmselt see,
et'juudi fiAlistest, ametnikes't ja t66tavast harittaskonnaslpat koosnev "Lichti" liikmeskond ei

saanud endale lubata nii suurejoonelisl reklaami, kui oli "Bjalikul". Ka loengute temaatika

erines'Bjaliku" omast. Suurem osa neist polnud seotud keele v6i kultuuriga vaid
paevakohaste poliitiliste siindmustega. Nimetan m6ned neist: "Juutide produktiivne tOO lda-
Euroopas ja NSV Liidus' vOi "Sionistide transfeer-lepingu psuhholoogiline pOhiendus"

(m6lemad peetud Riiast kutsunud juudi ajakirjaniku J. Rosenbaumi poolg2a2. Kohaliku lektorid

esinesid "neutraalsemate" loengutega, neiteks "Keel ja kultuu|", 'Esperanto kiisimus', "Juudi

kultuuri seisukord', 'Juudi kultuuri organiseerimisest' v6i "Juudi Kulluurkongress Pariisis"
(viimase lektor oli tuntud Letijuutide iihiskonnategelane M. Anin-Shatz).2a3 1933. aastal
osales "Licht" koos Eesti sotsialistidega protestimiitingul, mis oli suunatud Saksa natside

v0imutuleku ja alanud antisemitismi vastu. KOne pidas ka Riigikogu vasakpoolne depulaat
N. Andresen.2aa Minu poolt leitud andmetel oli see ainus kord, kui juudid ja eesflased
protesteerisid iiheskoos faSismi vastu. Muidugi korraldati ka pidusid ja kontserte - tavaliselt
"Bjaliku" ruumidesto", kuigi nende Urituste arv oli suhtelisell vdike - mul 6nnestunud leida

nende kohta ainult m6ni kuulutus. Kahtlemata veerib mainimist, et 'Lichti" juurde loodi
spordiring, mis tegutses Eesti T06lisspordi Liiduga tihedas koostti0s ning kuulus selle
koosseisu (detailsemalt edaspidi).

238 "Ralla Sona' 14.01.1932.
23e TLA. Fond 1387, Nim. l- s. 13.

"o TLA. Fond ll. Nim. l, s. 4.
t't Samas.
tot TLA. Fond 138?, Nim. I, s. 13.
tot samas.
tot <<Becm .qHD) - 14.03.1933.
:as TLA. Fond 1387. Nim. l. s. 13.
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Mis puutub aga 'Lichti" siiiidistamisse kommunistlike ideede levitamises v0i isegi

"luuretegevuses", siis on need hirmud ia ohud liialdatud. Selge on, et peamiselt toolistest ja

kesitodlistest koosnenud "Lichti" liikmeskond, samuti nagu teised tolleaegsed

toiilisorganisatsioonid ja seltsid, olid vasakpoolsete vaadetega ning huvitusid "maailma ainsas

tdiitava rahva riigis" - NOukogude Liidus toimuvast. Juudi td6lised tundsid aga huvi eelk6ige

Birobidzanis loodud luudi autonoomse oblasti" vastu. Birobidzanisse emigreerusid juudid nii

lda- ja Leane-Euroopast, kui ka P6hja- ja L6una Ameerikast ning isegi Palestiinast! 'Juudi

rahvusliku kolde" tekkimist jelgiti ka Baltikumis. Riias toimetati ajakija'Naiie Erd" (Uus Maa')

ja isegi anti valja postkaart Birobidzani geograafllise kaardiga. Pole siis midagi erakordset, et

ka Tallinnas asunud "Licht' kirjutas Birobidzanisse kirju, paludes saata siia raamatuid ja muud

ajakirjandust 'luudi autonoomse oblasti" elu-olu kohta.2a6 Ka velismaised kultuuritegelased,

kes reakisid Birobidzanist olid 'Lichti' poolt teretulnud (nimetagem omaaegset tuntud juudi

ajakirjanikku G. Blosteini, kes tuli Eesiisse Argentiinast ning esines loengutega "Juudi

kirjanduse kolm keskust: New York, Moskva (!), Varssav'ja 'Juudi elu Argenliinast

BirobidZanini").247 1937. aastal telliti seltsile Birobidzanis ilmunud aialehl "Birobidzhaner

shtem" ("Birobidzani tahf)24- NSV Liidus ainus lubatud juudikeelne perioodiline veljaanne.

Huvitav on fakt, et Birobidzanist Eestisse saadetud kinnitus ajalehe tellimuse vormistamise

kohta algas ametliku ptidrdumisega "harra", mitte aga "seltsimees', mida kasutati 'Lichti"

tavalises kirjavahetuses. (Margime, et ndukogude propaganda ei leidnud vist Tallinna

juutkonna seas liigset vaslukaja. Meil pole teateid Uhegi Birobidzanisse siirdunud tallinlase

kohta.)

Ei saa aga iihekulgselt vaita, et "Lichti" huvitas ainult Birobidzani asustamiskampaania ja
.sotsialismi ehitamine juutidele antud maal". Seltsil oli tihe kirjavahetus ka selliste

organisatsioonidega, nagu Juudi Kultuuri Uurimise Teaduslik Inslituut Kiievis Oallinnasse oli

saadetud instituudi 1933-34. a. tegevuseplaan) ja odessa Juudi Muuseum.2ae 56laeelses

NSV Liidus ei eksisteerinud ametlikul tasemel sellisl anlisemilism. mis oli omane 1949.-53.

aaslatele ja lraditsioonilistes juudi asustuspiirkondades (Valgevenemaal, Ukrainas) tegutses

hulk iuudi kultuuriasutusi.

Vaatamala sellele, et "Lichti' liikmed kujutasid endast omataolist "vasakopositsiooni"

kultuurautonoomia valitsuses ja tahtsid isegi korduvalt sellest lahkuda25o, 16petati seltsi

tegevus vdimude poolt n6ukogude okupatsiooni esimestel kuudel kas 1940. a. detsembris voi

1941 . a. jaanuaris. Ajaloo irooniana tabas "Lichti' teiste juudi organisatsioonide saatus, mis

suleti pool aasta varem.iust "Lichti' poolt koostatud kaebekirja alusel.2sl Seltsi esimehe

1o TLA. Fond I l. Nim. I, s. 2.
tot samas.
zot samas.
ton salnas.
:5n TLA. Fond I I, Nim. l. s. L
r5r "Eesti Juudi Kogukond". E. Gurin-Loov. G. Gramberg. lk. 6.
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M. Saksi elu l6pp oli traagiline - tal 6nnestus kull 1941 . a. kuiiditamisest peaseda, kuid juba

m6ne kuu perast, vaadeldes evakuatsioonis olles 'n6ukogude reaalsust", l6petas elu

enesetapuga.252

Tenapaeva seisukohalt vaadatuna v6ime 0elda, et oma poliitiliste toekspidamiste pooles:t

olid "Lichti'liikmed eksinud. Mis puutub aga kultuurilis-valgustuslikku tegevusse, siis oli

'Lichtil" siin oma positiivne roll. Pole kahtlust, et tenu Uhingu sellealasele tegevusele olid

Tallinna toolised mingil mearal tutvunud juudi kunstiga - oliju eelpoolmainitud B. Leiviku

'Keitis" lavastatud Toblisteatris ka eestikeelses t6lkes!253 Ka kirjavahetus Ukrainas asunud
juudi kultuuriasutustega on ainulaadne nahtus Eestijuutkonna kulluuriloos, mis vaerib eraldi

uurimist.

'Lichti' poliitilise tegevuse roll n0ukogude v6imu kehtestamisel on vaieldamatu liialdus.

Uhing ise ja selle liikmed said tunda kannatusi ndukogude voimude poolt. Meinitud

kurikuulsate nimekirjade koostamine juudi teiste seltside ja organisatsioonide vaslu on aga

ajaloo poolt juba ammu kette makstud ning see hebivaarne fakt ei pea'Lichti" positiivset

tegevus enne 1940. aastat, moonutama.

Kui 'Bjalikust', "Lichtist" ning Juudi Seltskondlikust Uhingust on suhteliselt palju teada, siis

teiste juudi organisatsioonide kohta on seilunud vaid katkendlik kirjavahetus v6i minimaalsed

teated ajakirjanduse veergudel. Kuid vaatamata materjalide vehesusele, vaarib nende

tegevus samuli tehelepanu. Aastast 1928 tegutses Tallinnas iiks.iuudi selts, mille nimetus

tahenda otsetolkes heebrea keelest "kultuuri'. See oli kultuuri- ja kasvatusselts 'Tarbut", mille
s.aastaperva puhul kirjutas 'Paevaleht" jergmist: "Se/fs 'Tarbuf' p hitseb 22.01.33 oma

viieaastast juubelit. Nimetatud sefts on selle liihikese aja jooksul suure, viljaikka tA6 era

teinud. Kaikides maades ning linnades maailmas on olemas analoogsed sensr4 mis

kannavad samuti Tarbuti nime ning asutavad seega populaarsema organisatsiooni,

ilhendades paimaid juudi rahva kuftuutjdude diasporaas. "Tarbuti" peai)lesandeks on iwiidi
\petamine ja propagandeeimine . ..cs

Edasi annab sama artikkel ka ajaloolise iilevaade "Tarbut'-seltside tekkimise ja arenemise

kohta: "Samane selts "Tarbuf asutati esl'Tnesena 1918. aasatal Venemaal juudi kirjaniku ja

hebreaisti S. Zlatopolski poolt. 15. aasta jooksul perast seda analoogilised se/tsid...asusrd

teNes maailmas, kus aga on olemas veikene juudi gefto <mainime juurde, et tol ajal ei

kandnud s6na "getto" seda pahaendelist tehendust, mille ta sai percst Teist maailmasAda -
J.K.>, niivArd elavale tegevusele, et praegusel ajal "Tahuti" seftsicle juures on olemas sajad
lasteaiad, koolid, seminarid, kursused jne., tenu millele sajad tuhanded juuclid reegivad vabalt
vana heebrea keelt.

"t Tema vennapoja E. Saksi andmete j,irgi.
ttt TLA. Fond 1387, Nim. l. s. 13.
254'Pievalehf'. 22.0 1. 1933.
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Viie aasta eest tundsid meil Tallinnas vega vehesid esiisade keeft - kui Eesti rahvas kuue

aasta eest andis juudi vehemusrahvale kultuurautonoomia, s,,s otsustati . ...et 1ppekeel

algkootis peab ivriit olema, ning silmas pdades, et algkoolitulevad lapsed polnud selleks ette

valmistatud, seltsi asutamine osLttus moadapeesmatuks. Sefts omalt pooft asutas

koigepeaft...heebreakeelse lasteaia. Tenu initsiatiivgrupile hena S. Kabalkiniga eesotsas,

setts "Tarbu( jAudis tdita oma aateid, s.o. heebrea kiianduse lugemise vdimalus originaalis.

Selle l{lhikese aja jooksul leksid "Taftuti" lasteaiast lebi 80 last - see tahendab suutt

kuftuuilist saavutust . ...'255

Nagu eelpool tsiteeritus artiklis deldakse, oli "Tarbut" seltsi suurimaks saavutuseks juudi

lasteaia asutamine, mis v6imaldas juba 1933. aastal Juudi Giimnaasiumi 0ppetoo

heebreakeelseks muuta (algselt 6petati siin vene keeles). See toimus vahem kui 10 aastat

parast giimnaasiumi avamist - sel veiksel ajavahemikul oli Tallinnas elanud juutide rahvuslik

enesetunne kasvanud nii, et suurem osa neist eelistas oma esivanemate keelt igapeevasele

jidisile. Tenapaeval on juudi perede k6nekeeleks kas eesti keel v6i vene keel. Oppekeeleks

Juudi Giimnaasiumis on vene keel. Kahtlen, el praegu leiduks Tallinnas iihtkijuudi peret, kes

paneks oma lapsed lasteaiast saadik oppima heebrea keell nii kdrgel tasemel, et laps juba

esimeses klassis selles keeles antud 6petusest aru saaks ja koduseid iilesandeid taidaks!

Samal ajal peame merkima, et ka tolleaegses Tallinnas eelistasid paljud juudi vanemad

'igapaevast keelt" - nende laste jaoks oli loodud jidisikeelne lasteaed ning ka giimnaasiumis

eksisteerisid paralleelselt jidisikeelsed klassid.)

Juudi Gtimnaasiumiga samas majas (Karu 16) asunud "Tarbuti" lasteaed koffaldas ka laste

kontserte ja muid iiritusi, tavaliselt suve alguses, v6i detsembris, juudi r66mupiiha hanuka

puhul. Ajalehtedes nimetati neid hanuka lasteuritusi 'traditsioonilisteks.'256 1932. aasta

2. juufil avati Peaskiilas, " avaras kahekonuserises ma.l'as" aadressil Rohula 28 "Tarbuti" poolt

organiseeritud "Juudi laste koloonia lvriit'"2s7 . Samasse majja viidi tlle ka 'Tarbuti"

lasleraamatukogu.

Samal a,al tegeles 'Tarbut" aktiivselt heebrea keele ja heebreakeelse kultuuri

propageerimisega ka taiskasvanute seas. 17.09.1930. a. loodi 'Tarbuti" juurde 'Dovrej lvrit"

("lvriidi k6nelejad") ring.258 Selts organiseeris ka Palestiina elu-olu tutvustamiskursuseid,

naiteks 6htune kursus "Palestiina kaubandus ja ttiostus".25e 'Tarbut" korraldas muuseas tol

ajal vaga populaarseid "kirjanduslikke kohtuid". V6neldes 'Bjalikuga" said 'Tarbuti"

"kohlualusteks" mitte ainult kirjanduslikud tegelased, vaid ka ajaloolised isikud, neiteks 17.

sajandi tuntud juudi avantiirist Sabbatai Tzvi, kes algul pretendeeris juudi messiase kohale,

kuid viimaks v6ttis vastu islami usu ning suri Tiirgis.26o

ttt Samas.
t5o Naiteks -<<Becrx aH-r>r 06.12.1931.
25t <<Besm AH.D) 29.06.1932.

'5s <<Becrn an.o> 17.09.1930.

"' ,<Becur Anp> 2'7.02.1930.
t6o r<Becrr.ryro> 29. t l. 1930.
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Arvatavasti polnud "Tarbutil'oma ruume, selts konaldas Uritusi Juudi Seltskondliku Uhingu
vdi Juudi Giimnaasiumi saalis. Samuti, kuijuutide teised i.ihingud ja seltsid, ldpetas "Tarbut"

oma tegevust var$i perast nOukogude okupatsiooni. "Tarbuti" puhul on sulgemine k6ige
"loogilisem" - ivriiti nimetati N6ukogude Liidus "klerikaalse reaktsiooni keeleks, ning selle
propageedmine (selle all m6eldi k6igepealt 6petamist) samastati "revolutsioonivastase

tegevusega".

Peale eelpoolmainilud seltside tegutsesid Tallinnas aastatel 1918-1940 veel mitu juudi

organisatsiooni. Nende tegevus ei olnud otseselt seotud kultuuriga, nad olid peamiselt kas
kutseuhingud (Kaupmeeste Selts, Arstide Selts) v6i huviliste seltsid (Juudi Bridziklubi). Nende
poolt korraldanud tiritused kannavad kas puhtprofessionaalsel iseloomu (naiteks Kaupmeeste
Seltsi poolt peetud ettekanne Euroopa tollipoliitika$ parast Esimest maailmas6da) v6i
kuuluvad "seltskondliku ajaviite' hulka (ballid, kaardimangu6hlud jne.)

Tallinnas tegutses ka suhteliselt palju poliitilise iseloomuga juudi tihinguid, peamiselt
"palestiinafiilse" (sionistliku) iseloomuga. Mitmed neist tegutsesid koostotts kultuuritihingulega

- tavaliselt pidas mdni luntud lisraelist tulnud kirjanik kaks loengut, millest esimene oli
naiteks Palestiina teatri, teine aga kibutside tegevuse kohta (esimese loengu kohta ilmunud
ajalehekuulutusele oli alla kiriutatud 'Tarbuti", teisele aga m6ne sionisfliku rUhmituse poolt).

Ka sionismivastastel, nn. .tenitorialistidel" olid oma poliitilised iihingud, tavaliselt
vasakpoolsed, kuid nende kultuurialasest koostoost kasvdi 'Lichtiga'pole midagi teada.
Kultuurielu ei mojutanud ka m6ned religioosse iseloomuga juudi 0hingud, millest k6ige
kuulsam oli "Agudat-lisrael", mis eksisteerib ka tenapaevases lisraetis.

1918.-1920. aastate esimesel poolel tekkisid Tallinnas mitmed juudi noorsooUhingud
(nimetame juba "Bjalikule' piihendatud osas mainitud 'Juudi Noorsoo ringi" ja 1920.-1923.
tegutsenud M. Nordau nimelist juudi noorsoo0hingut)261, kuid iikski neist ei piisinud kaua.
Hiljem moodusiali Tallinnas ka mitmeid sionistliku kalduvusega noorsooorganisatsioone,
asutati juudi skautide ja gaidide riihmitusi jne.

1918.-1 940. aastatel rallinnas tegutsenud juudi iihingute ja seltside toetelu v6iks jatkata.

Kuid edasi tahaksin ma jutustada juudi kultuuri teistest avaldumisvormidest.

5. Juudi kuultuurielu teised avaldumisvormid

Meie poolt vaadeldud ajavahemikul oli juudi kultuurielu k6ige markimisveersemaks
nehtuseks seltside ja Uhingute asutamine ja tegutsemine. Kuid peale nende avaldus juudi

kultuurielu ka teiste vormide kaudu. Need avaldumisvormid kannavad uue kultuuriajastu
pitserit. Keesolevas peatiikis kirjutan ma nendest juudi kultuurinahtustest, millede

2"r TLA. Fond 1387. Nim. 2.  s.  162
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eksisteerimine polnud eelneval perioodil (s.t. tsaariajal) vdimalik. Juttu tuleb juudi

ajakirjandusest ja spordist.

Esmapilgul on nende vahel vaga vahe sarnasust, neid iihendab asjaolu, et enne 1918.

aastat sellealast tegevusi praktiliselt polnud. On ju teada, et tsaariaegne Tallinna Jqudi

Kogudus oli puhtreligioosne organisalsioon. Selle tegevus rahuldas nii koguduse juhatust, kui

ka ametlikku vdimu. Arvestades selle aja tradilsioone ei vajanudki kohalik juutkond mingit

muud kultuurielu vorni peale religioosse tegevuse ja rahvakommete teitmise. Kohalikud

juudid ei tundnud huvi ei avaliku legevuse, ega spordi vaslu - need kultuurivormid olid

traditsioonilise juudi elulaadiga sobimatud (seltside ja fihingute loomine oli juutide silmis

rohkem 6igustatud - heategevuslikke ning Toora ja Talmudi 6petamisseltse hakati asutama

juba 19. sajandi keskpaigas).

20. sajandi esimestel aastatel alanud ning edaspidi iatkunud Tallinna juutkonna

traditsioonilise elulaadi lagunemine tekitas vajaduse uute kulluuri avaldamisvormide

otsimiseks. Mitte ainult religioosses, vaid ka poliitilises mdistes ennasl rahvuseks

teadvustanud Tallinna (ja kogu Eestimaa) juutkond hakkas eneste jaoks looma samasuguseid

kultuurinehtusi, mis olid juba olemas nende naabritel - eestlasiel, sakslastel, venelastel.

"Oma" aiakirjandus ja "oma' sport saidki kultuuri uueks veljundiks.

Siinsetele juutidele senitundmalutest kultuuritod suundadest, nende loomisest ja

arenemisest tulebki selles peatiikis juttu. Pean mainima, et uurimus on v6rdlemisi tilevaatlik,

sest niijuudi perioodika, kui ka juudi sport vaeriks eriuurimust.

Juudi ajakirjanduse liihiiilevaade.

.Uskumatu, aga t6si", kirjulas koduloouuriia K. Jokton oma raamatus 1920. aastate alguses -

"iuudi rahvakitd Eestis negi ka oma ajakirjandust." 262 Ka praegu v6ime koos temaga imestada

- levinud on arvamus, et vaikesearvulisel Eestijuutkonnal puudus oma ajakirjandus. lsegi

vanema p6lvkonna juudid, kes teavad palju reakida Juudi Giimnaasiumist, juudi Uli6pilaste

korporatsioonidest v6i erinevate seltside tegevustest, iitlevad, et juudi ajakirjanduse kohta ei

meleta nad midagi. On tekkinud arvamus, et kohaliku juudi perioodika ajalugu ulatub

viimasesse kiimnesse aastasse ja algas ajalehe 'Hasaha|- ilmumisega.

Selline aNamus ei vasta l6ele. Eestimaa juudi perioodika ajalugu on palju pikem ja

mitmekiilgsem, kui vOib oletada. 1918.-40. aastate juudi intensiivse kultuurielu iiheks

tehtsaks avaldumisvormiks oli just ajakirjandus, kuid vOneldes Ulejeanud kultuuflidoga on

ajakirjanduse kohta nii viihe teada, et sellest vdivad raakida ainult nimetatud ala uurijad.

Laiema huviliste ringi jaoks pole sellekohaseid andmeid avaldatud. Keesoleva veikse

uurimise eesmergiks on osaliselt taastada kohaliku juutkonna kultuurielu uks "kdige

ununenumaid" lehektilgi.

Kuna Eestijuudi ajakiriandus on Uldsusele veel tgiesti tundmalu teema, tahaksin oma tdti

piire laiendada ja raakida mitte ainult Tallinnas, vaid ka teistes Eesti linnades ilmunud juudi
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perioodilistest veljaannetest. Selles on nii palju ltinki, et ma ei pretendeeri objektiivsusele ja

p6hjalikkusele. lsegi sellises soliidses teatmikus, nagu E. Annuse koostatud "Eestis ilmunud

saksa-, vene-, ja muukeelne perioodika 1675-1940" Cfallinn, 1993) ei sisalda andmeid

k6ikide Eestimaa juudi perioodiliste valjaannete kohta. Oma uurimise kdigus 6nnestus mul
leida kaks jidiSikeelset ajalehte, millest pole varem teateid. TLA fondides sailitakse ka mitmeid

Juudi Giimnaasiumi 6pilaste pool valja antud ajakirju. Vaatamata oma ajakirjanduslikule

mitteprofessionaalsusele, vaerivad ka need oma kohta kohaliku juutkonna ajakirjandusloos.
(vt. edaspidi).

Enne, kui reakida Eestimaa ning Tallinna kohta, mainin, et esimene juudi perioodiline

valjaanne Baltikumis triikiti Leedumaal, tepsemalt Vilniuses aastal 1843. Heebreakeelse
ajalene "Pihej Tzaton" ("P1hjamaa Lilled") trukiiga ei olnud sugugi pikk - se e valjaandmine

katkes juba jergmisel aastal. Kuid algus oli tehtud - alates 19. sajandi kolmandast veerandist
hakati siinsamas Leedus ka jidisikeelset perioodikat velja andma

Jergmiseks oluliseks sammuks juudi ajakirjanduse arenguloos on aasta 18A1 . Siis hakkas
Riias ifmuma 4akri <EepencKue 3anucKu>, ('Juudi Merkmed'), mille toimetajaks oli keegi
A. Pumpjanski. Nagu juba pealkirjast v6ib neha, oli see veljaanne venekeelne. See tehendab,
et Baltimaade juutide seas hakkas v5lja kujunema harillaste kiht, kes oskas mitte ainult oma
rahvuskeelt, vaid ka teisi keeli.

Ka esimene Eestis ilmunud juudi perioodiline veljaanne oli mOeldud vene keelt valdavatele
lugejatele. Seejuures konkreetsele kontingendile - juudisoost s6duritele, mis kajastus ka
veliaande nimetuses - "sannemeHb ncnonHumenbHoeo KoMumema eepeee-eouHoa Xll .J
apMuu" ("Xll armee juudisoost s6durite Teitevkomitee bUlletean').263 see hakkas ilmuma
Valgas kohe perast tsaarivdimu kukutamist 1917. aasta veebruaris. Sama aasta deisembrist
vahetati nimetus jidisikeelsega "Der frajer soldaf' ('Vaba sdduf)2s. 1918. aasta alguses
toimunud Saksa s6javee pealetung ning Vene armee taganemine ja lagunemine l6petas
"Vaba s6duri" ilmumise.

Eelpoolnimetatud veljaannet v6ime nimetada Eesti juudi aiaklrjanduses ainult eelkeijaks,
sest Eestimaa ja siin elava juutkonnaga ei olnud see tdeneoliselt tugevasti seotud. pigem oli
ta poliitiline valjaanne, mis hakkas ilmuma Eestis ajutisell viibiva s6javee jaoks ning selle
temaatika ei sisaldanud midagi iuudiperast v6i siinse juutkonna elu kesi eval.

Pole teada, kas tsaariaegses Tallinnas elavateljuutidel oli mottes asutada mingi ajakiri v6i
ajaleht. Teame aga, et esimene Tallinna juudi perioodiline veljaanne negi trukivalgust
iseseisvas Eestis. See oli 28. veebruaril 1919. aastal ilmunud ajakiri nimelusega "EepencKas
MonodbKHas Mbrcnr" ('Juudi Noorsoo M6te') ". Peale Pumpjanskit olid ,Juudi Noorsoo :
MOtte" toimelajateks ka kohaliku kogukonna silmapaistvamad legelased J. Markovitsch,

'" 'K. Jokton: lk. 49.
'u'E. Annus. "Eestis ilmunud saksa-, vene-,ja muukeelne perioodika. 16?5-I940',.Tln,l9 93,lk. 2j6.264 E. Annus: lk I l.
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B. Epstein ia teised. Algul ilmus ajakiri kord kahe nadala tagant, hiljem igal nadalal. "Juudi

Noorsoo Mdtte" eluiga ei olnud kuigi pikaajaline - selle viimane number kandis kuupeeva

28.06.1919.265

Pdrast seda hakkas sama, 1919. a. 15. juulil ilmuma uus aiakiti'Kadima" ('Edasi"). Selle

toimetamisega tegelesid tuntud ja andekad inimesed. Nimetagem neist tulevase Juudi

Gtimnaasiumi ajaloodpetajat S. Tamarkinit, J. Gensi ja tulevase kultuurautonoomia komitee

esimeest H. Aisenstadti. Vaalamala kogukonna juhtide otsesele kaasabile, polnud ajakirja

eluiga sugugi pikk: perast esimest numbrit katkes selle veljaandmine rahanappuse tottu.

Percsl'Kaclima" sulgemist puodis J. Gens hakata valja andma oma ajakiria nimelusega

1 "Hatikva" ("l-:ooius), mis oli pealkirjastatud kui "Eestimaa sionistide keskkomitee teataja'

('143Becrt4n qeHTpaflbHoro xoMt4Tera c]4oHr4crcKoli opraHx3aql4u B 3crt,l'). Ka Gensil ei

6nnestunud peale uhe numbri midagi rohkemat teha.266

Lisaks nendele, K. Joktoni poolt mainitud valjaannetele, dnneslus mul leida vihje veel Uhe

juudi ajakirja eksisteerimise kohta. Nimelt mainiti 'Bjaliku" seltsi Uhes palvekirjas, mis oli

saadetud kogukonna juhtidele 1918 aastal, et raha puuduse t6ttu on katkenud ajakirja

'Monooofr numepamop" C'Noor Literaat) veljaandmine.26T Venekeelse nimetuse jergi on

selge, et tegu oli venekeelse ajakirjaga. Ebaselgeks on aga jdenud, kas see oli trilkitud

vdljaanne, litograafiliselt paliundatud v6i hoopis kasitsi kiriutatud almanahh. Peale mainitud

palvekir.ia, pole seda valjaannet kusagil mainitud.
j- Rofrt"r on aga teada juudi ajakirjast 'Eepedc(oe Croso" ("Juutide S6na") , mis ilmus

Tallinnas 29. aprillist kuni 9. oktoobrini 1920. aastal.268 lisraeli ajakirias "Jeruusalemma Vene-

Juudi Kuulutaia'on 1998. aastal ilmunud selle veljaande kohta artikkel, mis trukiti omakorda

ara Eesti juudi dalehe "Haiahaf'veergudel. Artikli kohasell olla ajakiri kaitsnud mitte ainult

kohalike, vaid terve "ilhise, jaotamatu juudi rahva' huvisid.

Ajakirja toimeta.iaks oli keegi G. Fridman, kellele kirjutatud oli ka enamus materjale.

Toimetuse poolt on valjaanne tituleeritud 'demokraatlikuks parteituks juudi ajakirjaks"26s, mis

kesitleb oma veergudel mitte ainult Eestis, vaid ka selle piiridest kaugel toimuvaid sUndmusi.

A.iakirjast v6ime leida nii selliseid artikleid nagu'Juudid Soomes",'Juudi elu Ameerikas" kui

ka "Vdhemusrahvuste 6igused Eestis'" Oma kujunduselt ja valianagemiselt sarnaneb 'Juutide

56na' samatiiilbilisle tsaariaegsele val.iaannetega, mis ilmusid Peterburis, Moskvas,

KiSiniovis.ia mujal (tihti ka sama nimeluse all).270

1920. aastal tegi juudi ajakirjandus esimesi samme ka Tartus. Seal hakati v5lja andma

.iidisikeelset ajakirja "Unsere Weft" ("Meie Maailm"). Ajakiria ilmus vaid neli numbrit, siis see

suleti majanduslike raskusi t6ttu. Martigem, et kui Tallinnas ilmunud valjaanded olid koik

venekeelsed, eelistati Tartus oma rahvuskeelt. Tehelepanu vaarib ka see fakt, et "U/,sere

:65 K. Jokonl lk. 49.
:66 K. Jokton: tk. 50.
:6-  TLA. Fond 1182, Nim. l .  s.  167.
:68 K. Jokton: lk. 50.
tuo "Hepyca,,urlrcrurfi Pyccro-Eapeiicrud Becrxrn". 1998, wonl.
ttn samas.
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welf" oli esimene iuudikeelne ajakiri, mis Eestis ilmus. Tartus ilmus ka esimene juudi .-l
spordivdliaanne - 'Zhumal fun spoftferein "Makabi" ("Makkabi" spordiseltsi ajakiri") - aastal l-

1924.271 Selle esimene numberjei ka viimaseks, kuid idee spordilehe valjaandmisest ei

kadunud. Jergmisel aastakiimnel hakkas ka Tallinna spordiselts 'Makkabi' tegelema

ajakirjanduse valjaandmise - aastal 1936 negi peevavalgust "Makkabi-caitung" ("Makkabi \

ajaleht"). Kas veljaanne oli mOeldud perioodilisena voi ilhekordse informatiivse lehega, ei ole

teada. Teada on, et samanimeline ajaleht ilmus veel kaks korda - aastatel 1937ja 1938.'?7'?

1937. aastal ilmus Tallinnas sama spordiUhingu pooft velja antuna veel Uks ajaleht -
"Makkabi-hronik" ("Makkabi kroonika'). Ka selle lehe eksisteerimine polnud pikaajaline. kokku

anti velja ainult neli numbrit.273 Tuleme niiud a.ias natuke tagasi.

191.9..-20. aastate esimesel poolel ilmunud juudi perioodiliste veljaannete eksisteerimine

polnud Uhelgijuhul pikaajaline, nendega piiUti vaid veljendada kohaliku juulkonna arganud

iseteadvust. Kui tsaariaegse Eestijuutide kultuurielu (eriti Tallinnas) oli keskendunud

siinagoogi seinle vahele, siis uue riigi loomisega ning k6igi endiste rahvuspiirangute

kaotamisega algas juutide elu religiooni alt vabanemine ning ltihikese aja jooksul mitmete

triikiste ilmumine on selle protsessi ilmekaks neiteks.

Seoses kulluurauionoomia saamisega t6usis ka juudi ajakirjandus uuele tasemele.

Uuendatud kogukonna v6imuorgan, kultuurautonoomia n6ukogu, hakkas valja andma ka oma

aiakirja. See loodi 1926, samal aastal, kui saavulati kultuurautonoomia staatus. Ajakirja sisu
ja isef oom peegefdus juba selle nimetuses - "Bjuleten fun der jidisher kultur zelbst-faNaftung ./ , ,
,n Est ("Eestimaa juudi kultuuri-omavalitsuse btilletean"). Jidisikeelse infolehte ilmumine

kestis umbes poolteist aaslat, 1927. aasta l6pus selle valja andmine katkestati. "Bjuleten'I

pUiiti taastada 1933. ja 1936. aastal.2Ta

1930. aastatel sai Tallinnast juudi perioodikakeskus, kus anti valja mitmeid jidisikeelseid

ajalehti ning ajakirju. Siin ilmus aastatel '1931-33 ja 1937 s6jaeelse juudi perioodika k6ige 1 1
pikemaajalisem veljaanne - aialehl "lJnser Vort" ("Meie Sdna")275. Kui see ajaleht oli oma

olemuselt parteilu, siis samal ajal ilmunud 4aktja "Jung^liddish" ('Noor-Jiddi5") kohta seda 4 '.

delda ei saa. Ajakiri oli mdeldud kahe kogukonna - Eesti ja Leti vasakpoolsete vaadetega

lugejaskonnale. Kuna letijuutide arv oli palju suurem siinsete juutide arvusl, oli enamus

materjalidest ptihendaiud l6unanaabritele. Eesti juutidest oli ajakirjas ainult viis artiklit.276
"Noor-Jiddi5i" toimetajad N. Genss ja J. Markovitsch ei olnud kahjuks objektiivsed. Ulemdara
tehelepanu oli suunatud sotsialistliku maailmavaatega seltsile "Licht'i Samal a.ial kritiseeris

toimetus Juudi KulluurinOukogu juhtkonda, mis ei tegeval midagi jidiSikeelse kultuuri heaks.

Peale iihe numbri ei suudetud ajakirja rohkem v6lja anda.

:tr E. Annus: lk 271.
rrr E. Annus: lk 146.

samas.
:rr E. Annus. tk 80.
rt5 E. Annus: lk 25,1.
tto "HaSahaf',jaanuar-veebmar 2002.
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Tartus pUiiti "rahvusvahelist", vOi tepsemalt deldes, Kahele juudi Kogukonnale

adresseerilud perioodikd velja anda veelgi varem. 1926-27 . aastatel ilmus Tartus juudi

ajalehl'Arbeter Gedank" CTodlise Mdte"), mille 15.05.1927. a. number kandis inglise keelde -1cl

t6lgitud peafkirja koos selgitusega "The Wod<efs mought - einmolike Baltishe oisgabe'

('Tdolise M6te - lihekordne tilebaltimaine v{ljaanne').277 Ei oska delda, mis oli selle

rahvusvahelise veljaande iihekordse numbri ilmumise p6hjuseks. lgatahes polnud lolleaegses

ajakirianduses juttu m6nest Tartus toimunud juudi t60liste rahvusvahelisest konverentsist (kui

selline siindmus oleks toimunud, oleks ta huvitanud mitte ainult juute, vaid kdike tartlasi).

Teise "rahvusvahelise" juudi ajalehe ilmumine on loogiliselt rohkem seletatav. 1933. aastal

otsustati Tartus valja anda nii Eesti, kui ka Soome juutidele moeldud ajalehte - "Naje Cait' .i {
("Uus Aeg"). Toimetuse poolt oli ta veidetud olema "iseseisvaksluudi ajaleheks Eestile ja

soomele278". Mainime, et Eestija Soome juudi kogukondade suhetes olid 1920.-30. aastate.

tekkinud tihedad sidemed, eelk6ige noorsooiihingute ja seltside vahel. Huvitav on, et nendele

kogukondadele m6eldud ajalehte hakati valja andma Tartus, mitte aga pealinnas.

Toimetajaks oli R. Selamnowitsch, kellel onnestunud velja anda ajalehe kuus numbrit. Sama

aasta 24. detsembril tegevus l6petati.

Pole teada p6hjust, mis sundis Tallinna Juudi Gfimnaasiumi direktorit S. Gurini oma ajakirja

",- "Shut und LeDen" ("Kool ja Elu") lriikkima Tartus (1930. a.).27e Koolielu probleeme kesitles ka 1

1928.-1929. aastail ilmunud iaEm'Dorpater shul-blettef'(f aftu koolileht'), mida andis velja 1 *

Tartu Juudi Alg- ja Keskkooli vilistlaskogu liige R. Selmanowitch.2m

Tufeme aga Tallinna tagasi. Peale 'ametliku" "Bjuleten fun der jidisher kuftur zelbst-

faNaftung" plJiJli ka siin valja anda midagi sellist, millest oleks huvitatud olnud laiem

lugejaskond. Kuigi midagi pikemaajalist selle$ velja ei tulnud, loetleksin vahemalt 1930.

aastate Tallinna juudi perioodiliste vauaannete nimetusi - ?os Enese Voft (Tde S6na';281, li

,' ) 193'li "Di shtim" ("HaaD282, 1932 (nimetuste jargi v6ime oletada, et tegu oli vasakpoolse

suunitlusega valjaannetega, kuna ajalehti "Di jidishe Folks-shtime" ja "Der Rojter Emes" anti

valja ka Riias kas juudisoost sotsialistide vdi kommunistide poolt;.2E3 1938. aastal piltidis ka

'Bjaliki" selts oma ajakirja asutada (sellesl olijuttu veel seltsi 1918. aasta p6hikirjas), kuid asi

piirdus 20. aastapeeva juubelialmanahhi valjaandmisega.

1938. aastal asutati Tallinnas jarjekordne 'rahvusvaheline" juudi ajaleht nimetusega '/kuf-

Bleter - ershte oisgabe far baltishe lenedef'. Ke selle veljaanne saatus oli oma 'sugulastega'

sarnane - paari numbri parast ldpetas la oma eksisteerimise.

Ka viimane sdjaeelne Eesti juudi ajaleht ilmus Tallinnas. Selleks oli "/va.,? caif" CUus
Aeg')2&, mis ilmus Tallinnas 12.06.1940. aastal. Kas teadsid selle toimetajad ette, et juba

2'7 E. Annus; lk 41.
':?8 E. Annus: lk 159.
:te E. Annus: lk 252.
':80 E. Annus; lk 96.
28r E. Annus: lk loo.
282 E. Annus: lk 252.
:83 IJ]. Ilefi-ntrlx: lk 3oo.
:8! E. Annust lk 159.
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paar nadalat hiljem muutub Eestis olukord selliseks, mis loob kaasa juudi kultuuraulonoomia

ta teNe elulaadi hevitamise? Ajalehest "Uus Aeg' ilmus vaid iiks number.

Peale mainitud veljaannete lugesid Tallinna juudid ka veljaspool Eestit ilmunud perioodikat.

Kdige populaarsem oli ilmselt Riias ilmunud jidisikeelne 'Frimorgen" ("Varahommikul) - selle

ajalehe kohalikku juudi elu kajastavaid artikleid vOib hulgaliselt leida Tallinna Linnaarhiivi

Judaica londi erinevates seilikutes. Laialdaselt pole teada, et iihe velismaise juudi ajalehe

juures ilmus spetsiaalselt Eesti juutkonnale m6eldud lisa, mis kandis nimelust "Diiidishe

shtime far Esti: special bailago in der tegleher caitung "Dijidishe shtime in Kovne" ("Juudi

haal Eestimaa jaoks: igapeevase ajalehe "Kaunase juudi heal" spetsiaalne kaasanne'1.285 Ka

selle valiaande toimetus asus Tallinnas - algselt aadressil MUUrivahe 23a, hiljem aga Narva

mnt. 11 - samas majas, kus paiknesid 'Bjaliku" kultuuriseltsi ruumid.286

Reegime nijtid nendest valjaannetest, millest pole juttu avalikes allikates - minu poolt toii

kaigus leitud ajalehtedest ning ajakiriadest.

Nagu oli juba 'Bjaliku' seltsi p6hikirjas 1918. a.oelnud, pidid juudi kunsti ja kultuuri

propageerimise ja levitamise vahenditeks olema seltsi pooI valja antud raamatud ja ajakirjad.

Peale seltsi 15. aastapdevale puhendatud almanahhi ei dnneslunud mul leida iihtegi teist

trtikist, mis v6iks raamatu nimetusele pretendeerida. Mis aga puudutab perioodilisi

valjaandeid, siis on juba juttu olnud kirjanduslikust almanahhist, mille ilmumine katkes

1918. a. ("Noor literaat", vt. eespool). Perioodika valjaandmine "Bjaliku" poolt laastati alles

1930. aastate l6pul. TLA-s 6nnestus mul leida kaks ajalehte, mis kannavad nimetust'/Vale

Joor ('Uus Aasta). Lisatud on ka tapsustus - ""Bjaliku" kirJanduslik-dramaatilise seltsi Uue

aasta vafjaanne" ("Rosh ha-shana oisgabe fun literaish-dramatish fanaijn Ch.N.Bjalik").

Nagu pealkirjas margitud, ilmus ajaleht iiks kord aastas, juudi Uue Aasta ehk Rosh ha-Shana

puhade ajal. Ajaleht on ilmunud 25.09.1933. a. (5699. aasla Tishreikuu 1. peev) ja

14.09.1939. a.( 5700. aasta Tishrej-kuu 1. paev). Jidisikeelsete artiklite t6ttu ei saa ma

ajalehe sisu detailsemalt analiiiisida, kuid pealkirjade .iargi vOib oletada, et ajaleht kujutab

endast seltsi tegevuse kokkuv6tet eelnenud aastal.2si

Samasugune 'kokkuvdtlik" sisu on ka teisel minu poolt leitud valjaandel. See on Tartus

ifmunud "Lebendrke Caitung" ("Elav {aleht'). Nagu nimetusest paistab, oli see juudi kohaliku

kir.janduslik-draamaringi "elava ajalehe'("elava ajalehe'kui kultuuritdit vormi kohta vaata

"Bjalikule" piihendatud peatiikis J.K.) kokkuv6tteks (0igemini kas iirituste loeteluks vOi nende

lUhikonspektiks). Ajalehe asutamisaeg on ebaselge, 1930. aasta ajalehe pealkirjas oli seda

loimetamise kolmanda aastana" mainitud, jgrjekorranumber oli aga 16.288

Mis puudutab aga Juudi Giimnaasiumi vaUaandeid, siis nende uurimine v6ib anda vaga

huvitavat materjali kohaliku juutkonna mentaliteedi m6istmiseks. Neis on ka.jastunud kdik

need kultuurilised ja poliitilised vastuolud ja lahkhelid, mis olid aktuealsed 1920.-30.aastatel

Tallinnas elanud juutide.iaoks. Osa neist olid venekeelsed, naileks 'yeeHU,C' ("6pilane')

:s5 E. Annus: lk 143.
'*o TLA. Fond 1382, Nim. l. s. ll.
ttt TLA. Fond t38?. Nim. l. s. 167.
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(1920, 1922, 1923. a. - kokku on ilmunud 16 numbrit), "fa3ema numepamypHoeo KpWKa

Peeen\cKod EapeticKod fuMHa3uu" ("Tallinna Juudi Gfimnaasiumi kirjandusringi ajaleht")

(asutatud 15.09.1923. a. - ilmunud 2 numbrit) v6i'Wxontuufi aecrnHud'('Kooli teataja")

(1925.-1926. a. - kokku ilmunud 5 numbrit). Anti valja nii jidisi - "Unser Bletef' ("Meie Leht",

1921. a. - teadaolevalt 5 numbrit), kui ka heebreakeelset ajakirja "Ha-Noaf ('Noorus",

dateerimata, iiks number). Viimast v6ime pidada Eestimaa esimeseks heebreakeelseks

perioodiliseks valjaandeks.

Olen juba raakinud jidiSistide ja hebreaistide vastuoludest. Keeleprobleemide

lahendamiseks hakati 1934. aastal velja andma ajakirja "Bejt-Sefer - Unzere Schul" ("Kool ja

Meie Kool") ivriidis ja jidisis. Materjalid olid trukitud molemas keeles, seeparast on see ajakiri

Eestimaa juutkonna kultuuriloos unikaalne. Uurijatele vdib huvi pakkuda ka a.iakirja kaanepilt,

mis kujutab lippu kandvat koolipoissi. VOib arvata, et tema kees on Juudi Giimnaasiumi lipp

mida pole kusagil muial kujutatud.

Tuleb mainida, et siinse juutkonna elus toimunud sundmusi avaldati ka kohalikes eesti-,

vene- ja saksakeelsetes veljaanneles. V6ime leida kuulutusi mitmesuguste avalike [irituste

(kontserdid, heategevuslikud 6htud, loengud, ballid) kohta, samuli sisukaid artikleid Eesti

iuudi sportlaste saavutustest kodu- ja valismaal, materjale Palestiinas elavate Eesti periloluga

juutide kohta jne. Need 'mittejuudi" perioodikas ilmunud materjalid kompenseerisid

puudujaegi, mis oli tekkinud juutide enda ajakirjanduse lainklikkusest. Selle p6hjusteks olid

kindlasti majanduslikud probleemid - anda ve|ja ajalehte paari tuhande lugeja jaoks oliju

rahaliselt kahjulik. Tallinna (ja Tartu) juutide seas oli ka vahe professionaalseid ja andekaid

kirjamehi.

Siiski on see tahelepanuvaerne, et korduvalt ptiUti luua oma rahvuslikku ajakirjandust.

Aastatest 1919-1940 on erinevates Eestija valismaistes kogudes sailitatud umbes 25 juudi

perioodilise veljaande nimetust. Neist olid Tallinnas ilmunud rohkem kui pooled - 13 aiakiria

.ia ajalehle. Samadel aastatel oli Riias, kus juudi kogukond oli kiimme korda suurem, ilmunud

kokku 19 juudikeelset ajalehle (lisame juurde, et nende eksisteerimise aeg, valisilme ja sisu

on Tallinnas ilmunutega v6neldes palju soliidsem).

Juudi ajakirjanduse tekkimine ja areng 191F1940. aastatel on kohaliku juutkonna

suurenenud eneseteadvuse ja haridus- ning kultuuritaseme t6usu Uheks naiteks. T6siasi, et

siinsel veikesearvulisel juudi kogukonnal oli erinevalel ajajerkudel oma perioodilised

veUaanded, neitab kohaliku juulkonna kultuurielu mitmekiilgsust. Selle nahtuse osa ja tehtsust

ei saa ka iilehinnata, sesi v6rreldes naabeniikide juudi ajakirjandusega oli see iisna napp.

PiiUd teostada ennast rahvusvaheliselt, mis kajastus "iilebaltimaalise' ja 'Eesti-Soome"

ajakirjanduse veljaandmises, neilab, et Eesiis elavad juudid ei piirdunud ainult kohalike
probleemidega, vaid tahtsid kaasa elada Laenemereregiooni juutide kultuurilises ja poliitilises

elus. Valismaise juudi ajalehe spetsiaalsell Eestis elavatele lugejatele adresseeritud lisa

neitab, et Eestijuutkonnal oli regioonis kindel kohta, millest teatija mdeldi ka Eeslist

valjaspool.

:88 TLA. Fond 1387, Nim. l. s. 7.
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Esimese Eesti Vabariigi algaastatel tekkinud juudi ajakirjanduse arengu katkestas

n6ukogude okupatsioon ning puhkenud Teine maailmas6da. Samuti toimus see Leedus ja

Letis, kuigi seal ilmusid sdjaeelsetel aastatel puhtpropagandistlikud juudikeelsed

kommunistlikud ajalehed. Piirast s6ja l6ppemist ei saanud legaalse juudi ajalehe asutamine

tulla peevakorda. Seeme, mis oli sajandi alguses mulda pandud, oli maha tallatud ja

hdvitatud. Juudi ajakirjanduse uus ajajerk algas alles 1989. aasta detsembris, kui taasloodud

Juudi Kultuuri Selts hakkas oma ajalehte "Hasaha,'' ("Koil") valja andma. See on ainusjuudi

perioodiline valjaanne mis eksisteerib tdnapeevases Eestis.

Spordiseltsid, "Makkabi" ja teised.

1920.-30. aastate Eesti ajalehed vapustasid aeg-ajalt oma lugejaskonda k0mu-uudistega, et

kohalikud juudid oskavat tegeleda mitte ainult igasuguste eriliste "sehvtidega", vaid ka t6esti

"uskumatute" asjadega - neiteks kehakultuuri ja spordiga.

Ajakirjanike imestus oli arusaadav - paUu sajandid tagasi oma kodumaalt lahkunud ja

erinevates riikides tihti diskrimineeritud kujutluspilt juutidest ei sobinud kokku lerve ia tugeva

atleedikuiuga. Ka judaismi kohaselt pannakse pearOhk hingele, mitte kehale. Oli tekkinud

olukord, et juutidele vaadati kui kidurale ja kehalisell arenemata rahvale.

Vaatamata sellele, et juba 18. sajandi alatest hakkasid Euroopa juudid (k6igepealt neis

riikides, kus likvideeriti k6ik rahvuslikud ja usulised piirangud) spordiga tegelema ja v6istlustel

isegi tippkohti saavutama (meenutagem kasvdi Daniel Mendozat, juudi noorukit, kes juba

'1784. aastal sai Inglismaa poksimeistriks ja hiljem raskekaalus maailmameistriksl'?ss, ,iai lda-

Euroopa juutide jaoks sport taiesti kaugeks.

Ka Eesti ei ole erandiks. Huvi kehakultuurija spordi vastu hakkas siinsetel juutidel tekkima

alles 20. sajandi alguses. Kahjuks pole midagi teada juutide sporditegevuse kohta

tsaariaegses Eestis ega Liivimaa kubermangudes. Esimesi iuudi spordiseltse hakati asutama

alles perast Eesti (ia Leti) iseseisvumist. VOib arvata, et nende tekkimist mdjutas

Vabadussdda, millest votsid osa ka juudi peritoluga mehed.

Tallinna esimene juudi spordiselts asutati aastal 1920. See sai nimetuse "Makkabi" -

kunagise juudi rahvusliidrl Jehuuda Hasmonei jargi, kes juhtis i.ilestdusu kreeklaste vastu .ia
vabastas Juudamaa. Oma vapruse ja tugevuse t6ttu sai Jehuuda h0aidnime "Makkabi", mis

t6lkes tehendab "Vasar'. Samanimelised juudi spordiseltsid olid 1920.-30. aastatel asutatud

milmes Euroopa riigis ja USA-S (esimene asulati Varssavis 1915. aastal).

Kahjuks ei dnnestunud mul leida Tallinna "Makkabi' pdhikirja, kuid spordiseltsi eesmerkide

kohta on vaga konkreetselt tielnud selle esimees L. Markovistch. See on avaldatud seltsi

15. aastapaevale piihendatud almanahhis.

L. Markovitschi titluse .iargi oli "Makkabi" iilesandeks "...kasvatada tugevaid, mehiseid inimesi
ja juute. Me peame neitama j,udu ja mehisust, et v1idelda endale kette veeiline koht elus" .
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Samas ta .ietkab: "...Spordi ja v1imlemise kaudu me tahame tuua oma noorsoo ellu energiat

ja rA'mu, kasvatada ja tugevdada tema armastust kodumaa ja oma rahva vastu, aidata kaasa

sellele, et meie noofte elu ja tda osutuksicl produktiivseks ja viljakaks... Me tahame kasvatada

serlise noorsoo, kes kannaks vastutust oma rahva olemasoru eest "Makkabi" meerused

peavad olema sellised, et teda ei saaks arvata pafteiliste organisatsioonide hulka. Meie

organisatsioon peab olema avatud igale juudile, kes tahab t66tada meie rahva f'Asilise ia

v aim se 6itse ngu he aks".2n

Spordiseltsi esimesed sammud oli okkalised ja rasked. Ei olnud sobivaid ruume spodiga

tegelemiseks ega professionaalseid treenereid juutide hulgas. Selleperasi olid esimesed

instruktorid eestlased ja venelased (4. Grunberg, A. Rooseste, A. ja E. Klumberg, V. Utechin

.ja teised)2s1 - selline olukord sailus ka edaspidi.

'Makkabi' esimeseks tegulsemiskohaks oli tddliste spordiseltsilt "Valvaja' UUritud ruum,

halvasti valgustatud, siinge ja kiilm saal.2s2 Aastal 1922 koliti ktill mujale, aga olukorda see ei

leevendanud. Usukoguduse loal hakkasid treeningud toimuma siinagoogi klaasgaleriis.

Osaleda lubati aga ainultjuudi kooli opilastel, kool ise asus sel ajal veel siinagoogi

k6rvalhoones.2s3 Minu andmetel oli see ainulaadne Baltimaade (v6i isegi terve maailma!)

juutkonna kultuuriloos - religioosse ehitise ruume kasutati puhtilmalikuks otsatarbeks!

Muidugi oli silnagoogis asunud galerii veike ja ebamugav. Sellsi juhatus .iatkas otsinguid ja

lopuks jai peatuma eraldi seisval ja omaperasel ruumil Narva mnt. 6 asuva maja hoovil. See

oli...vana garaaz, mis lenu seltsi juhatuse uhe liikme J. Asnovitchija teda abistavate noorte

vabatahtlike vaevaga seati enam-vehem korda.2sa

1924. aasta sai spordiseltsi tegevuses murranguliseks. Juudi kool kolis siinagoogist oma

vastvalminud suurde majja aadressil Karu 16, kus oli valge, puhas ja soe saal. Tanapeeval

vaadates on Juudi GUmnaasiumi v6imla (mida iimberehitamata kasutalakse ka praegu) vaike
ja madal, kuid siis erines ta "Makkabi" endistest ruumidest nagu taevas maast. Kuigi m6ned

riihmed treenisid ka leistes ruumides, naiteks Juudi Seltskondlikus Uhingus (Veike-Karja

1;,2e5 kasutas spordiselts peamisell seda saali kuni oma tegevuse ldpetamiseni 1940. aastal.

Algul tootasid spordiseltsis ainult v0imlemisruhmad. Hi||em hakati tegelema ka

kergej6ustikuga. Aastal 1924 tekkis huvi maadluse vastu. Makkabilased hakkasid tegelema

ka raskej6ustikuga - k6igepealt tdstmisega. Populaarsed olid ka korv- ja jalgpall, vanemate
juutide seas aga veerumeng. M6ned makkabilaslest tegelesid ka "modemse" spordialaga -
S. Kletski oiistitas mitu rekordit motos6idus nii Tallinnas kui ka Riias.2$

'Makkabi' tehtsus ei piirdunud spordi ja kehakultuuri propageerimisega ainuiiksi juutkonna

hulgas, vaid ta andis hoogu nii monegi spordiala levikule Uldiselt nii Tallinnas kui kogu

26e J. Markovitsch. "Makkabi-Ta.llinn 15" (uubeliviiljaanne). Tallinn, 1935; lk. 32.
'zeo J. Markovitschl lk. 4.
'?er J. Markovitsch: lk. 5.
:e2 samas.
2e3 J. Markovitschi lk. 6.
?eo J. Markovitsch: lk. 6-
-'' samas
re6 J. MarkoYitsch: lk. 15.
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Eestis2eT. Sellised alad olid naiste korvpallja naiste kergejOustik. Uheks kuulsamaks

sportlaseks oli S. Teitelbaum, kes aaslal 1929 v6itis Eesti kergej6ustiku esiv6isllustel kavas

olnud seitsmest alast kuus (kuulitduke ia 400 meetri jooksuga saavutas Eesti rekordi). Tema

vend R. Teitelbaum vdttis edukalt osa ka 1932. aastal Tel Avivis toimunud iilemaailmsetest

juudi spordimengudest ehk Makkabiadast. Edukalt esinesid Tallinna "Makkabi" liikmed ka

jargmisel, 1935.aasta Makkabiadit.2ss

Midagi sarnast, tepsemalt Baltimaade vahelist makkabradat kavatseti korraldada ka

Tallinnas. 1933. aasta veftel viisid Tallinna makkabilased lebi hiigelsuure ettevalmistustoo

"Balti Juudi Olijmpiaadi" korraldamiseks. Sellel pidid osalema nelja riigi - Eesli, Laiti, Leedu ja

Soome juudid-atleedid. Kava oli laiaulatuslik, ette nehti kergej6ustiku, jalgpalli, v6imlemise,

vehklemise ja tennise vOistlusi. Makkabiada pidi toimuma siigise alguses, maarati kindlaks

v6istluspaevad. Koguti vajalik raha, peeti labiraakimisi, suve jooksul toimusid jarjekindlad

treeningud k6igil vdistlusaladel. Koostati osavotjate nimekirjad, vaadati valmis isegi

66bimisruumid kulalistele ja tootafi velia "Makkabiada" pidustuste kava. Peab tunnislama, et

era tehti tdepoolest suur ja vajalik tott, pidades silmas sellise algatuse vaartust ja tahendust

k6igi nelja riigi juutkonnale.

Kogu ttid nurjus otse enne spordipeo avamisl Soome osav6tjate leppimatuse l6ttu, kes,

tundes end peat6mbenumbrina publikule, esitasid ootamatult just viimastel peevadel oma

esinda.ia kaudu taiesti vOimatud nOudmised. Tenu sellele pidi Tallinna "Makkabi' tOmbama

kriipsu peafe kogu tehtud tdole ja loobuma "Makkabiada" lebiviimisest-2ss

Kuid juba j€irgmisel aastal osales spordiselts iihel suurel spordipeol. Need olid '1934. aasta

15.-17. juunil Tallinnas toimunud Uleriiklikud V6imlemis- ja Spordimangud. Vaatamata

mitmesugustele (peamiselt materiaalset ja tehnilist laadi) raskuslele, otsustas "Makkabi"
juhatus siiski mengudest osa v6fta, pidades silmas sellise spordipeo tEihtsust tervele Eesti

rahvale, juutkonnale ja sportlastele. 'Makkabi' poordus oma liikmete ning k6igi teiste juudi

noursoo organisatsioonide pode iileskutsuga votta osa Spordimengudest, lubades

ettevalmistuse enda peale v6tta. Kuid peale makkabilaste ei ptioranud mitte iikski

organisatsioon sellele tahelepanu. NOnda siis otsuslas 'Makkabi" osaleda ainult oma

sportlastega. Spordipr,cst vdttis osa 79 v6imlejat, mis vdrreldes teiste, mittejuudi

organisatsioonidega, oli protsentuaalselt kUllalt suur. Kuigi 'Makkabi" liikmed esinesid igati

vaarikalt, polnud tol korral sertsil rekordsportlasi.3@

Peale 'Makkabi" tegelesid mingil maeral spordiga ka mitmed sionistlikud skautide

organisatsioonid. Nende hulgas on "Ha-shomer ha-Izarr'' ('Noor Kaitsja'), 'Eerlar'' ja teised.

Kuid nende tegevust ei saa "puhtsportlikuks' nimetada - neil olid ka teised eesmergid ja

selgesti mearatletud poliitilised orientatsioonid, spordiga tegelemine oli nende jaoks

te ise.ie rg u lin e,
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Samadel aastatel tegutses Tallinnas veel uks juudi spodiorganisatsioon, millest
"Makkabiga" vorreldes on palju vehem teada. Mul ei onnestunud leida palju materjali selle

organisatsiooni kohta, kuid leitu vaarib aramerkimist.

Pole teada, mis aastal tekkis spodiring vasakpoolsete vaadetega kultuuriseltsi "Licht"
juurde, kuid 1931. aastal v6tsid selle liikmed osa'Suurte rahvusvaheliste tddlisspordi

v6istluste" programmist. Tollaegse kuulutuse jargi osalesid Pamus loimunud spordiUritusel

'Pdmu, Riia...Tallinna juudi tlllissportlased 301 (huvitav on asjaolu, et pealinn oli esindatud

ainult juudisoost sportlastega). Spordiringi ametlik nimetus oli "Tallinna Juudi Kultuurseltsi
"Licht" spordisektsioon", mis kuulus Eesti Todlisspordi Liidu koosseisu.

Andmed spordiringi liikmete esinemiste kohta Eestist valjaspool Eestit puuduvad, kuid

mainitud seilikus on lisatud ka 1931 . aastal toimunud '2. Viini todliste olumpiamengude'

reklaam ning ka Eesti Tddlisspordi Liidu kiri soovitusega sellele spordipeole sdita. "Lichti'

soortlaste osavotl sellest on siiski kahtlane - ndhtavasli loobuti kauoele reisimisest

rahanappuse t6ttu.

Spordiseltside loomine oli kohaliku juutkonna jaoks oluline samm, seelabi hakkas 'juudi

stereotiiiip" ka teiste Tallinnas elanud rahvuste silmis muutuma. Labi spordi poimusid nii
juutide, kui ka eestlaste ja venelasle huvid. Peame merkima, et isiklikud kontaktid 'Makkabi"

liikmete ia teistest rahvustest sportlaste vahel olid niisuguse protsessi iiheks teguriks, mida

me tenapdeval "integratsiooniks" nimetame.

Samal ajal tegid makkabilased oma panuse ka Eestimaa spordiajalukku. Rahvusvahetistel
juudi spordipidudel piistitatud rekordid Tallinna "Makkabi' sportlaste poolt propageerisid Eesti

sporti ja Eesti Vabariiki kogu maailmas. Ei saa unustada ka seda, et Tallinna 'Makkabi'

eeskujul loodi samataolisi spodiseltse ka Narvas ja Pernus.

Kokkuv6tte

Esimese Eesti Vabariigi aastatel lebis Tallinna juulkond pika tee usukogudustest kuni v6imu
poolt akisepteeritud vahemusrahvuseni. Kuid kultuuriloolises m6ttes oli see tee veelgi pikem
ja olulisem. See oli tee keskaegsest, religioossest kultuuritiiiibist Uue Aja kultuuritiiiibini.

Loodi senini taiesti tundmatud uudsed kultuuri avaldumisvormid, seniluntud said uue sisu.
Pole kahtlust, et 1918.-1940. aastatega piiritletud ajavahemik oli Tallinna juudi kultuuri

arengu tippajaks, mille saavutused on liletamatud ka tenapeeval. Mitmesuguste

kultuuriseltside .ja iihingute tegevus neitas paljudele juudi rahva esindajatele .juudi olemise'

uut sisu, mis ei s6ltunud otsesell usust, vaid, tutvudes ise ja tutvustades oma rahva kultuuri-
ning ajalugu, aitas sAilitada rahvusidentiteeti. Kultuurautonoomia raames tegutsenud seltsid ja

iihingud oli tugevaks kilbiks assimilatsiooni vastu.

Samal ajal hakkas iihingute ja seltsid,t hoogne tegevus muutma ka 'igavese juudi"

stereotii0pi eesllaste silmis. 1920.-30. aastate ajakirjanikud avastasid vapustusega, et peale

rnr TLA. Fond t l .  Nim l .  s.  l



erimeeste on kohalike juutide seas ka kirjamehi, ajaloolesi, muinsusuutijaid, kunstiteadlesi,

lauuaid, muusikuid, kunstnikko, baleriine, sportlesi...

Protsentuaalselt v6r€ldes kogu Tallinna elanikkonnage, 6nnestus v{ikesel juudi rahvuskihil

20 aasla vdllel luua kultuuriradadel suhteliselt pa[u. Nende panus kogu Eestimaa

kultuurilukku ootab veel teiendavat uurimist. Loodan, el saatus annab mulle k6ige lehemal

ajal v6imaluse seda huvitavat kultuurinehtusl detailsemen kas leda.
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