
84 Tuna  3/2005

D O K U M E N T  J A  K O M M E N T A A R  

Saatesõnad

1941. a. augustikuu sõjasündmustest Tallin-
nas ning pealinna evakueerimisest on tänaseks 
juba üsna palju kirjutatud. Ometi võiks lugeja-
tele nüüdki huvi pakkuda alljärgnev, 1942. a. 
veebruarist pärinev kiri, kus otsene asjaosaline 
Aleks (Aleksander?) pool aastat hiljem mee-
nutab neid traagilisi ja dramaatilisi sündmusi, 
andes üksikasjaliku, täpse ja samas emotsio-
naalse ülevaate oma läbielamistest. Kirja au-
tori saatust pole siiani õnnestunud välja selgi-
tada. Autori kirjutamislaad lubab oletada, et 
tegemist on üsna haritud noormehega, ning 
kirja tekstis on tehtud üksnes hädapäraseid 

parandusi. Üsna huvitavad on samuti Aleksi 
muud tähelepanekud Saksa aja kohta.

Kirja lõpuosas mainitud gümnasisti ni-
mi Endel lubas hakata jälgi otsima Tallinna 
Reaalkooli õpilaste seast. Selgus, et tegemist 
oli hilisema soomepoisi Endel-Johannes 
Pihlakaga – sünd. 1923. a. Tallinnas, lõpetas 
1942. a. Reaalkooli, alates 1943. a. novemb-
rist teenis Soome armees koos teiste eestlas-
tega, võttis osa 1944. a. suve tõrjelahingutest 
Karjala kannasel, pöördus tagasi Eestisse, 
võitles 1944. a. augustis Tartumaa rindelõi-
gus. Hiljem töötas pikemalt Tallinna veevärgi 

1941. aasta augusti lõpupäevad 
Tallinnas – kaasaegse pilgu läbi

Küllo Arjakas

Neljamastiline kahvelkuunar Mihkel. MMF 842:1
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pumbajaamade juhatajana, suri 1991. a. ja on 
maetud Rahumäe kalmistule.

Mõningaseks selgituseks: osa mobilisee-
rituid toodi algul aurikule “Alev” (1446 brt), 
Aleks aga pääses nende hulgast, simuleerides 
tervisehäireid. Seejärel seisis see transpordi-
laev terve öö reidil ning ööl vastu 24. augusti 
paigutati mobiliseeritud üle tanklaevale nr. 
11. “Alev” ehk VT-511 (voennyi transport, nr. 
511) jäi tollest konvoist maha ning lahkus Le-
ningradi suunas alles neli päeva hiljem, 28. 
augusti päeval. “Alevil” oli üle 1300 inimese, 
kui ta samal õhtul miinile sõitis. Merepõhja 
kadus 149 inimest, 140 haavatut ning üheksa 
meeskonnaliiget. 

Juba 24. augusti hommikul Tallinnast lah-
kunud tanklaev nr. 11 sai samal pärastlõunal 
ahtrisse õhust kaks pommitabamust ning va-
jus vasakule pardale kreeni. Vajuvalt laevalt 
hüppas vette 400–500 meest, keda järgnevalt 
kolme laeva poolt üles korjati. Konvoi pidi 
edasi kiirustama ning venelased tulistasid 
suurtükkidest tankerit, kuni see kummuli 
pöördus. Konvoi lahkus, seejärel aga ronisid 
kaks eesti meest merest välja ulatuvale lae-
vapõhjale – üks oli varjanud end laeval kuni 
viimase hetkeni, tankeri ümberminekuni, tei-
ne aga kummulipöördunud päästepaadi all. 
Mehed muuseas ootasidki laeva põhjal, ku-

ni mööduv Saksa torpeedokaater nad peale 
võttis. 

Neljamastilise mootorpurjeka “Mihkel” 
(1639 brt) pardale paigutati ca 400 mobili-
seeritut, sh. kirja autor. Seegi laev kuulus 
nende 180 laeva hulka, mis Tallinna lahel 
koondusid, et asuda järgnevalt mitmes kon-
vois ohtlikule teekonnale. “Mihkel” lasti 
vette USA-s 1921. a. “Josiah B. Chase” nime 
all. Laev osteti 1934. a. pärnakast kapteni 
Kristjan Jurnase ja tema kompanjonide eest-
võttel Eestisse. See oli 71,39 m pikkune ja 
12,59 m laiune ilus purjekas – suurim purje-
laev, mis eales sinimustvalge lipu all sõitnud. 
1940. aastal see loomulikult natsionaliseeri-
ti. Siiski tuleb pidada meeskonna teeneks, et 
“Mihkel“ ei lahkunud siit Venemaale, sest 
meeskond ajas laeva ööl vastu 28. augustit 
Paljassaare randa ning teadaolevalt ei saa-
nud merel keegi hukka. Kirjast nähtub, et 
Aleks ei saanudki laevameeste rollist siinko-
hal kõike aru. Saksa okupatsiooni algul saadi 
mootorpurjekas madalikult lahti, remonditi 
ning lülitati Kriegsmarine koosseisu vahilae-
vana (Wachtschiff). 1944. a. jaanuari keskel 
alustas laev teekonda Tallinnast Saksamaale, 
ent uppus tormis 23. jaanuaril Saaremaast 
läänes. Laeva hukkumiskoha ligilähedased 
koordinaadid on teada.

Tallinnas 8.II 42
Armas vennas!

Teed muidugi suured silmad, saades venna käest pika aja järele kirja. Paber peab küll kannatlik 
olema, et kõiki vabandusi ja põhjusi mahutada. Kuigi ikkagi on parem jutuajamine suusõnaliselt. 
Nagu Sa tead olen ju alati tööga seotud, ja kui pühapäev vähe aega juhtub olema, siis tuleb keegi 
tuttav, läheb see, tuleb teine, läheb teine, tuleb õhtu ja nii need pühapäevad kaovad. Tuleks maale, 
sellega on sekeldusi. Aga Sul oleks kergem ehk linna sõita, näiteks kas või kaubaga ehk puudega, on 
ju mõlemad praegu kõvas hinnas. Minul läheb kõik vana moodi. Tööd on, tervist ka, muud kui müra 
edasi. Käisime Mariega seltsis tööl. Tema töötas E. T. K. a.s. oma vana trükimasina peal. Praegu on 
ta kodus. Seadus näeb ette, kui mees saab hea palga, ei saa naine töötada.

Kommuna valitsuse lõpus aeti meid kindluse tööle, kraave kaevama. Marie Endeliga saadeti 
Peningi mõisa, mind Saku omadega Perila mõisa ja sealt Kose-Uuemõisa. 

20 Augustil tuli mobilisatsiooni käsk. Sõitsin Tallinna komisjoni. Teised mehed pandi kohe 
paigale. Mina hakkasin mööda arstikomisjone viilima ja aega viitma. Kostsid ju paugud Lasnamäelt 
selgesti. Minna ei olnud kuhugi. Iga uulitsa nurga peal oli patrull, majasi käidi läbiotsimas. Keda 
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leiti kodust, see tehti kohe vagaseks, ehk vastasid perekonna liikmed. Meie vabriku kommunistist 
direktor saatis mehe kodu järele vaatama, kas ikka olen ära läinud. Komisjonis valget passi ei 
saanud, küll aga määrati rivitu koha peale, et lähen oma väeosaga kaasa, küll sääl ravitakse teid. 
Mehed, kellega läksin, pandi kohe paigale. Hommikul kell neli viidi nad laeva. Alguses , “Alevi” 
peale, säält kurikuulsa tanklaeva, mille sakslased merel põhja lasknud. Meeste saatus oli teadmata. 
Nende hulgas oleks ka mina olnud. 

Kodustega jumalaga jätnud, läksin 25 Augusti õhtul kogumispunkti Veerenni koolimaija. 
Kell 9 õhtul tulid kaks politrukki. Käsutati mehed ritta ja viidi sadamasse suure vana neljamastili-
se purjeka “Mihkli” peale. Sadas vihma, ronisime nagu sunnitöölised laevaruumi, milles oli kogu 
valgustus 3 tormi laternat, suitsunud klaasidega. Magasime põranda peal, külg külje kõrval, põlved 
kurguaugus. Siruli ajada ei saanud, siis nuusutas teine mees teise saapa talla alust. Niiviisi pidime 
sõitma “paradiisi”. 26 Augusti päeva seisime sadamas ja kuulasime Lasnamäe lahingut, nägin ise 
kuidas üks raadiomast pooleks lasti. Õhtul kell 7. haagiti kolm puksiiri “ Mihkli” ette ja meid viidi 
lahtisele merele Naissaare, Aegna ja Tallinna vahele. Sääl haagiti laev boi külge, nagu koer putkaga 
välja peal. Ümberringi miiniväli, mille venelased olid teinud mõni päev tagasi. 

Olime kesk merd. Linn oli poolkaares meie ees Piritast Kakumäeni. Korraga hakkas Pirita 
poolt tulekahjusi paistima, Kadriorust kostma püssi- ja kuulipilduja praginat. Kostsid plahvatused. 
Linna veevärk lasti õhku ja Tselluloosi vabrik, nende vahel paistes nagu oleks Lutheri vabrik õhku 
lastud, aga need olid propsid tuhamäel, meie vanaisa lähedal. Mõtlesin, et nüüd on siis isa ja minu 
kodud tuha hunnikud. Isa oli küll ise haiglas ametis, aga varandus oli tuhas. Paremat ei võinud olla 
minu koduga. Asusid kõik need puumajad Lutheri külje all. Sild lasti puruks, õnneks oli kõrval olev 
petrooleumi tsistern tühi, poleks jäänud ühtki maja Pärnu maanteele, kui õli oleks plahvatanud. 
Merelt vaadates järgnesid plahvatused, sadam põles kõikide aitadega, Elektrijaam, Balti jaam, 
säält edasi Sitsi vabrik, Kopli pitsini tõusid tule- ja suitsusambad. Linn nagu tahtis hukkuda tulle 
ja suitsu. Ja meie nagu surmale mõistetud 3600 meest pidime “Mihkli” pardal pealt vaatama seda, 
nagu keiser Nero Rooma linna põlemist, kuidas meie kodud ja omaksed hukkuvad tules ja suitsus. 
Vaatasime pardal kuni kell 1 öösi, siis väsisid ka minu silmad seda õudust vaadates ja pugesin lae-
varuumi, kus uinusin kõveras magama.

Öö läbi laskis ristleja “Kirov” Lasnamäe suunas. Üldse piiras meid kuusteist vene sõjalaeva. 
27 Augustil ilmus silmapiirile kuus saksa lennukit enne lõunat. Kadriorust oli äge lahing kuulda. 
Juba hakati “Kirovit” pommitama Viimsi rannast, kuhu olid asunud saksa patareid. Pomme sadas 
ette ja taha. Kui laskmine läks ägedaks, tuli “Kirov” umbes 50–100 meetri kaugusele “Mihkli” 
külje alla varju. 

Olime kui elus lihavall idanaabri lipulaeva kaitseks, Sakslased tahtsid “Kirovit” põhja lasta, 
selleks tulidki kuus lennukit. Üks lennuk eraldus meie kohal. Algas põrgulik maru laskmine kõigist 
vene laevadekahuritest, nagu oleks ilma ots ligidal. Seisin tekil suure poomi all varjus kui korraga 
lennuk kõhu alt laskis neli suurt pommi lahti meie suunas. Otse üle “Mihkli” masti otste “Kirovi” 
külje alla. Kõrgatas neljakordne pommi plahvatus. Üks silmapilk varem oleks neli pommi kesk 
meie laeva olnud ja silmapilk hiljem oleks lastud “Kirov” põhja. Siis läks “Kirov” meist eemale. 
Kogu päeva lasti teda. Pommid lõhkesid ümberringi, olime hirmul, kas õhtut näeme. Nähes täbarat 
seisukorda, hakkasid vene kiirmootorpaadid suitsukatet tegema Kopli ranna poolt kuni Kadrioru 
kohani. Jäime suitsu varju kuni õhtuni. Heitsime magama, et saagu mis saab. Olime ju kodutud ja 
ükskõiksed, kas sureme siin või kusagil mujal. 

28 Augusti hommikul kell 3 äratas mind unest kaks kõva raksatust ja kisa, et “vajume”. Paar 
meest olid hulluks läinud. Väljas oli kohutav torm ja ränk vihmasadu. Keegi ei tahtnud välja minna. 
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Läksime kolme mehega tekile. Linn põles nagu õhtulgi. Vene laevad olid kaugele läinud, peaaegu 
ei näinudki neid. Vaevalt liikudes vastu tormi mööda reelingu äärt laeva ninani, nägin, et laev 
oli ikka trossi otsas kinni. Kaptenilt järele pärides selgus, et torm oli murdnud boi ankru põhjast 
lahti. Nüüd triivis torm meid ulgumerele miiniväljade suunas. Ootasime oma saatust. Abi polnud 
kuskilt loota. Laeval ankrut ei olnud, samuti purjesi. Veepump oli rikkis, millega laevast vett välja 
pumbatakse. Ühesõnaga – surmalaev.

Tulin läbimärjalt laevaruumi tagasi. Iga mees ootas määratud saatust, kes nuttis salaja, kes 
palvetas, kes ohkas. Hommikul nägime saatuse kätt. Tuul oli keeranud ja laev hakkas triivima Pal-
jassaare maanina suunas. Nüüd kas vasakule elu poole või paremale surma poole. Kuidas saatuse 
tahe oli, et elu pidi võitma. 

Torm viivutas meid umbes sada meetrit Paljassaare maaninast Tallinna poole madalikule 
kinni, umbes kolm- kuni nelisada meetrit rannast. Olime pääsenud. Linnas olid vist sakslased sees. 
Taganevad venelased kippusid meie laeva, saades vist aru, et sõidame Leningradi. Kapten seletas, et 
oleme ise merehädalised ja edasi sõita ei saa. Linnast hakkas Omakaitse mehi tulema ja venelastelt 
relvi ära võtma. Umbes kella 3 ajal lahkusid 3 miilitsameest laevast, vene laevade suunas. Saime 
aru, et ka meie tund on tulnud. Korraga pääses võimas Eesti hümn lahti, lauldi paljaspäi. Hakati 
laevas leiduvatest laudadest ja plankudest parvesi tegema, et maale pääseda. Paar meest hüppasid 
riietega vette, et kaldale ujuda ja paate tuua.

Leidus kohalikke kalureid, kel olid paadid peidetud. Paari tunni pärast tuli kuus paati. Lasti 
maale esimeses järjekorras linnamehi, kes tuletõrjuja, kes politseinik, kes sanitar või autojuht. Olin 
ka nimepidi üks neist, kes esimese saja mehe hulga maale sai kell poole üheksa õhtul. Maale saades 
algas kohe lahing. Omakaitse tungis peale, venelased Paljassaare varemeil andsid tuld vastu kuu-
lipildujaga. Kuulid vingusid üle pea. Roomasime kõhuli kuulide all ranna äärt mööda linna poole. 
Hiljem kuulsin, et selles lahingus on 2 meest surma saanud ja kuus haavata. Venelased olla vangi 
võtnud ja alistunud. Sakslased olla juba kell 1 Raekoja juures olnud. 

Meie maale tulek levis linnas kulutulena. Rahvas tuli omakstele vastu. Rõõm oli kirjeldamatu. 
Pisarad suurest rõõmust, kaelustused, elagu hüüded. Hõisati meile: “Elagu Eesti mehed”. Vasta-
sime: “Elagu Eestlased”. Vange toodi linna. Pead norus, kaebasid, et kolm päeva olnud söömata. 
Ülemus lasknud jalga, neid jäetud saatuse hooleks. Koju tulin jala, ehk küll autosid oli, ei julgenud 
peale minna. Kartsin tagant laskmist, sest venelased tulistasid veel ikka üksikult, muidugi politrukid. 
Teised andsid kohe alla. Üle oma kodu läve astusin pool 11 õhtul.

Koduste rõõmu pead omale ise ette kujutama, vennas, seda ei saa kirjeldada. “Mihkel” on 
veel praegu küljeli Paljassaare all. Sellega siis lõppes minu sõjakäik. 

Nüüd siis vennas, oleme jälle kodus. On tõesti heameel, et oleme terved ja omaste keskel. 
Olime ju mõlemad surmale määratud. Nagu isalt kuulsin, olid sinagi politruki püssitoru otsa nuu-
sutanud Haapsalu haiglas. Surmalaeval olles nägin mitmel korral surma võimast kätt, kuid saatuse 
käsi oli tugevam.

Tallinna käitisi lasti palju puruks, aga ega sellepärast töö seisma jää. Vana varemetel tärkab 
jälle uus elu. Saku vabrik ja laod jäid terveks, ainult autod viidi Venemaale. Hobused on kõik alles, 
töö jätkub endiselt. 1 Septembril läksin uuesti tööle vana koha peale, kus mind jälle lahkesti tagasi 
võeti. Teisest mobilisatsioonist, kes minuga läksid, ei tulnud kuus meest tagasi, nende hulgas ka 
Proosa Martin. Esimesest mobilisatsioonist on kõik mehed tagasi tulemata, vaevalt neid veel näha 
saab. 

Endel sai ka vintsutada oma koolis, punaste ajal. Koolimaja [kõrval] asuva ausamba mahavõt-
mise ajal tegid poisid kohutavat mürtsu. Endel pääsis vaevalt arreteerimise rõngast. Mõnigi poiss 
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jäi kadunuks tänapäevani. Siis viidi 22 poissi Reaalkoolist üle Gustav Adolfi Gümnaasiumi, nende 
hulgas ka Endel, sest sääl olla rohkem kommuuna verd. Nüüd sai ta jälle oma Reaalkooli tagasi. 
Üks aasta pidi teises koolis olema. Veel üks aasta on sääl käia, siis on Reaalkool läbi. Kasvult on ta 
minust pool pead pikem. 30 Novembril sai ta leerist lahti, niisiis mehe õigused käes.

Vanaisa on praegu ilma tööta. Diakonisside haiglas peeti teda juba vanaks. Olla aeg pensionile 
minna. Kuid ega linnas praegu tööpuudust ei ole, kui aga viitsid teha. Teda on kutsutud mitmele 
poole tööle, kuid ta põlgab rasket tööd. Praegu on meil kõvad külmad ilmad, iga päev, üks laupäev 
oli isegi 34 kraadi külma. Kui sul vennas maal külm liiga ei tee, viska ka puukoorem peale ja too 
linna. Tahaksin sinuga ka pikemalt rääkida ilma elust-olust. Kui sul vahel juhtub aega olema, siis 
kirjuta mulle ka oma elust. Minul nagu kirjutasin, on ta ühetaoline igapäev. Hakkan lõpetama. 

Teid kõiki tervitades. Aleks. 

Küllo Arjakas

(1959)

Lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli ajaloolasena 1983. Töötanud ajalooõpetajana Viljandis, olnud Eesti 
Muinsuskaitse Seltsi vastutav sekretär, 1990–1992 Ülemnõukogu liige, 1991–2003 Eesti Keskerakonna 
peasekretär, 1999. aastast Riigikogu IX ja 2003. aastast X koosseisu liige. Peamine uurimisvaldkond: 
Eesti poliitiline ajalugu 20. sajandil.
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